Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:16/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:138/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στη 9η του
μήνα Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.16604/3.6.2011
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) Σάντα- Μακρή Αικατερίνη
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5] Νικόλαος Πεντεσπίτης
6] Γαβρίλης Δημήτρης
7] Μαργέλης Γεώργιος
8)Mπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αραβανής Ανδρέας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
13ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.16-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο
του Δήμου να παρασταθεί και να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, στη
δικάσιμο την 22/6/11, σχετικά με αγωγή αποζημίωσης της Μαρίκας Βάθη κατά
του Δήμου Λευκάδας, ύψους 19.999,80€.
Εισηγητές: κ.Ελευθέριος Αραβανής- Πρόεδρος Επιτροπής,
Κα.Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου
Η εισηγήτρια κα. Μαυρέτα Καρύδη , δικηγόρος του Δήμου ανέφερε στην Επιτροπή
τα παρακάτω:
«
Περιήλθε
στην υπηρεσία μου η αριθ’236/2010 κλήση του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου η οποία καλεί το Δήμο Λευκάδας να εμφανιστεί ενώπιον
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, μεταβατικού Λευκάδας στις
22/6/2011,και να υποστηρίξει τα συμφέροντα του.
Η ως άνω κλήση του Δικαστηρίου προς το Δήμο Λευκάδας αφορά σε αγωγή
αποζημίωσης της Μαρίκας Βάθη κατά του Δήμου Λευκάδας ύψους 19.999,80 ευρώ .
Η ως άνω αγωγή εγέρθηκε κατά του Δήμου Λευκάδας, διότι στις 17/3/2008 ,εξ
αιτίας πρόκλησης βλάβης στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης της πόλης Λευκάδας,
έμπροσθεν του περιπτέρου της ενάγουσας και σε απόσταση 75 εκατοστών

αυτού,μεγάλος όγκος από ύδατα να ανέλθει πάνω από το ύψος του οδοστρώματος
και να κατακλύσει την επιχείρησή της.
Για το λόγο αυτό, εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
να μου δοθεί εντολή , να παρασταθώ και να υπερασπίσω τα δικαιώματα του Δήμου
Λευκάδας, κατά της ως άνω αγωγής αποζημίωσης της Μαρίκας Βάθη».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε στην Επιτροπή να δοθεί εντολή στη
Δικηγόρο του Δήμου, να παρασταθεί και να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου
Λευκάδας, κατά της ως άνω αγωγής αποζημίωσης της Μαρίκας Βάθη.
Και εκάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 παρ.ε του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα αποφασίζει
να δοθεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου, να παρασταθεί και να υπερασπίσει τα
δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας, κατά της ως άνω αγωγής αποζημίωσης της
Μαρίκας Βάθη, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου,
μεταβατικού Λευκάδας ,στις 22/6/2011 σχετικά με αγωγή αποζημίωσης κατά του
Δήμου Λευκάδας ύψους 19.999,80 ευρώ .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:138 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

