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Αριθ. Αποφ. 75/2015
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 19/15 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
«Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-ΑθλητισμόςΠολιτισμός-Περιβάλλον» Δήμου Λευκάδας
Στη Λευκάδα σήμερα στις 22 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30μ.μ στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λευκάδας ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία – Κοινωνική
Μέριμνα – Αθλητισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον» ύστερα από την με αρ. πρωτ.
1306/18-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η
οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Παραβρέθηκαν
1.

Περδικάρης Αθανάσιος

2.

Αρβανίτης Σπυρίδων

3.

Πολίτης Σπυρίδων

4.

Περδικάρης Δημήτριος

5.

Χαλικιάς Ευάγγελος

6.

Ροντογιάννης Θεόδωρος

7.

Ζουριδάκης Ευτύχιος

8.

Κοψιδά Ειρήνη

Απουσίαζαν
1. Καρφάκη Μαριάνα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας Κονιδάρη
Νικολέττα για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης της αρ. 13/15 συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Λευκάδας:«Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση εντολής και
πληρεξουσιότητας της Δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας για να παραστεί ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά την συνεδρίαση της 22ης Φεβρουαρίου 2016 ή σε
οποιαδήποτε άλλη μεταναβολή ή ματαίωση δικάσιμο και να αποκρούσει την αγωγή της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΓΡΑΨΑΣ-Δ. ΠΑΤΡΑΡΧΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» η οποία στρέφεται κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία
«Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-ΠολιτισμόςΠεριβάλλον Δήμου Λευκάδας» ως καθολικού διαδόχου του πρώην ΝΠΔΔ με την
επωνυμία «Πνευματικό κέντρο Δήμου Απολλωνίων»
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι
υπάρχει ανάγκη να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος προκειμένου να παραστεί ενώπιον
του Ειρινοδικείου Λευκάδας κατά την συνεδρίαση της 22ης Φεβρουαρίου 2016 ή σε
οποιαδήποτε άλλη μεταναβολή ή ματαίωση δικάσιμο και να αποκρούσει την αγωγή της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΓΡΑΨΑΣ-Δ. ΠΑΤΡΑΡΧΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ», η οποία στρέφεται κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία
«Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-ΠολιτισμόςΠεριβάλλον Δήμου Λευκάδας» ως καθολικού διαδόχου του πρώην ΝΠΔΔ με την
επωνυμία «Πνευματικό κέντρο Δήμου Απολλωνίων» και εισηγείται να δοθεί εντολή και
πληρεξουσιότητα στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας κα Καρύδη Μαυρέττα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και μετά από
διαλογική συζήτηση:
αποφασίζει ομόφωνα
Δίδεται εντολή και πληρεξουσιότητα στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας κα Μαυρέττα
Καρύδη να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά την συνεδρίαση της 22ης
Φεβρουαρίου 2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μεταναβολή ή ματαίωση δικάσιμο και να
αποκρούσει την αγωγή

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΓΡΑΨΑΣ-Δ.

ΠΑΤΡΑΡΧΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ», η οποία στρέφεται κατά
του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική
Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας» ως καθολικού διαδόχου
του πρώην ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πνευματικό κέντρο Δήμου Απολλωνίων»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αρ. 75/2015
Αφού αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τα παρόντα μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

Ακριβές Απόσπασμα
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

