Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:3/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:41/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 15η του μήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 3386/10.2.2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα
μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3) Γαζής Αναστάσιος
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6)Μπραντζουκάκης Νίκος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8] Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
5ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.3-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για παράσταση δικηγόρου κατά τη δικάσιμο
2/3/12 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, σχετικά με υπόθεση
Σπύρου Τσαρλαμπά κατά Δ.Ε.Η. και Δήμου Λευκάδας.
Εισηγ: κα.Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
«Περιήλθε στην υπηρεσία μου η από 12 Ιανουαρίου 2012 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του
Σπυρίδωνος Τσαρλαμπά, και της Αικατερίνης χήρας Μάρκου Τσαρλαμπά, σύμφωνα με την
οποία αιτείται να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση,ήτοι να απαγορευθεί η διακοπή
ηλεκτροδότησης των παροχών ενός κτιριακού συγκροτήματος που βρίσκεται εντός του
οικισμού Σύβρου Λευκάδας, το οποίο αποτελείται από ένα κτίριο παλαιού ελαιοτριβείου, με
συνεχόμενη αποθήκη και μια ερειπωμένη κατοικία και μια λειτουργική κατοικία εμβαδού 132
τ.μ.

Ο λόγος που ζητά από την ΔΕΗ να μην διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ότι ,
με την ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/2705/44325 του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύθηκε νόμιμα
στο ΦΕΚ Β’876/01.10.1997, τα συγκεκριμένα κτίρια έχουν χαρακτηριστεί στο σύνολό τους
ιστορικό διατηρητέο μνημείο,και τούτο συνεπάγεται ότι οι προαναφερθείσες παροχές
ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να εξαιρεθούν από την επιβολή Τέλους ακίνητης Περιουσίας
δυνάμει του αρ.24 ν.2130/1993. Δεδομένου ότι το ειδικό τέλος αποδίδεται στο Δήμο
Λευκάδας, εκ του λόγου τούτου άσκησε και εναντίον του Δήμου την αίτηση Ασφαλιστικών
Μέτρων.
Για το λόγο αυτό ,εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας, να
χορηγηθεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη , να παρασταθεί και
να εκπροσωπήσει το Δήμο Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιμο η σε οποιαδήποτε άλλη
μετ’αναβολή δικάσιμο, αντικρούοντας ταυτόχρονα με κάθε νόμιμο τρόπο την ως άνω
αίτηση».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει στην Επιτροπή να δοθεί εντολή στη
Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το
Δήμο Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιμο η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο,
αντικρούοντας ταυτόχρονα με κάθε νόμιμο τρόπο την ως άνω αίτηση
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- Την παραπάνω εισήγηση,
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10

ομόφωνα αποφασίζει
Να δοθεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα.Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί
και να εκπροσωπήσει το Δήμο Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιμο η σε οποιαδήποτε άλλη
μετ’αναβολή δικάσιμο, αντικρούοντας ταυτόχρονα με κάθε νόμιμο τρόπο την ως άνω αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων του Σπυρίδωνος Τσαρλαμπά και της Αικατερίνης χήρας Μάρκου
Τσαρλαμπά.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:41/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

