ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 47/2016 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 298/2016
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 19 του µηνός Οκτωβρίου
του έτους 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 21299/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση της Αντιπροέδρου 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Βλάχος Κων/νος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Σκληρός Φίλιππος
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 4ο της Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη
για άσκηση παρέµβασης του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
κατά αίτησης που έχει ασκήσει ο Φίλιππος Μεσσήνης για ορισµό προσωρινής διοίκησης της
«Αναπτυξιακής Λευκάδας Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΑ.ΛΕ.ΟΤΑ) κατά την δικάσιµο στις 21-102016 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η από 12-8-2016 και αριθµό κατάθεσης 66/2016 αίτηση του Φίλιππου
Μεσσήνη, που εισάγεται να εκδικασθεί µε την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στην συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2016 µε αίτηµα τον
διορισµό Προσωρινής ∆ιοίκησης της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
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ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΑ.ΛΕ.ΑΕ.ΟΤΑ) στην οποία µεταξύ άλλων επάγονται τα
ακόλουθα:
Με βάση την µε αριθµό 5251/12-2-1998 συµβολαιογραφική πράξη της συµβολαιογράφου Λευκάδας
Χαρίκλειας Γράψα Παρασκευά που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων εταιρειών Αθηνών µε
ΑΡΜΑΕ 40038/91/Β/98/1και δηµοσιεύθηκε στο µε αριθµό 1819/7-4-98 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ),ιδρύθηκε η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία <<ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΝΤΕΡ ΑΕ>>(ΑΝΑ.ΛΗ.ΑΕ)
µε έδρα τον ∆ήµο Λευκάδας και µε χρονική διάρκεια δέκα ετών που άρχισε από την καταχώρηση
στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και έληγε στις 23-2-2008 πλην όµως παρατάθηκε µέχρι τις 18-22018,η οποία όµως παράταση αποφασίστηκε µε την από 11-2-2008 απόφαση της .Γ.Σ των µετόχων
και δηµοσιεύθηκε στο µε αριθµό 9982/29-8-2008 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ)
Μεταξύ των σκοπών της εταιρείας ήταν η Επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των
Ενώσεων τους και της Αποκεντρωµένης Κρατικής ∆ιοίκησης.
Την διαχείριση προγραµµάτων οικονοµικής η άλλης µορφής συνεργασίας και υποστήριξης από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ελληνικό ∆ηµόσιο η άλλους φορείς, την µέριµνα για την εκπόνηση
τεχνικοοικονοµικών µελετών για τις τοπικές παραγωγικέ επενδύσεις.
Περαιτέρω σύµφωνα µε το καταστατικό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά την εκλογή του
συνέρχεται σε σώµα, εκλέγοντας µε απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυµεί ,έναν
ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
Το ∆.Σ είναι αρµόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, της περιουσίας της και την εν
γένει επιδίωξη του σκοπού της, αποφασίζει για όλα γενικά τα θέµατα που αφορούν την εταιρεία,
µέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα µε το Νόµο η το
καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της .Γ.Σ
Εν συνεχεία ο αιτών Φίλιππος Μεσσήνης εκθέτει ότι είχε προσληφθεί από την καθής η παρούσα ΑΕ
µε σύµβαση έργου από το έτος 1-1-2010 το οποίο είχε ως αντικείµενο την υλοποίηση των
προγραµµάτων που υλοποιούσε η εταιρεία και για το λόγο αυτό του οφείλει ως εργολαβικό µισθό
συν αποζηµίωση συν τόκους το ποσό των 345.500 ευρώ περίπου, ποσό εγκεκριµένων πιστώσεων
από τα προγράµµατα, το οποίο αρνείται να του καταβάλει, γι΄ αυτό και πρέπει να παραστεί νόµιµα
και να εκπροσωπηθεί κατά την ηµεροµηνία του ∆ικαστηρίου πρέπει να έχει νόµιµη διοίκηση και
εκπροσώπηση.
Εκτός από τα παραπάνω ο ∆ήµος Λευκάδας, η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και η ΠΕ∆ΙΝ έχουν
συζητήσει στις 14-10-2016 ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας την λύση της ως άνω
εταιρείας ΑΝΑΛΕ ΑΕ ΟΤΑ και ως εκ τούτου αναµένεται δικαστική απόφαση .
Κατ’ ακολουθίαν ο ως άνω αιτών ζητά να διορισθεί από το ∆ικαστήριο προσωρινή διοίκηση της
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ΑΝΑΛΕ ΑΕ.ΟΤΑ η οποία θα αποτελείται από τους Ευάγγελο
Χαλικιά , Γεώργιο Φίλιππα, Βασίλη Αραβανή, Θανάση
Περδικάρη, Παύλο Βλάχο, Γιάννη
Γαρύφαλλο, Σωτήριο Σκιαδαρέση, Γεράσιµο Λιβιτσάνο, Μεταξά Χαράλαµπο, η οποία αφου
συγκροτηθεί σε σώµα µε την πρωτοβουλία του πρώτου να συγκαλέσει µέσα σε εξι µήνες την Γενική
Συνέλευση της ανώνυµης εταιρείας µε θέµα την εκλογή νέων µελών του ∆.Σ
Επειδή ως προανέφερα αναµένεται να εκδοθεί δικαστική απόφαση εκ του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
για τη λύση της ως άνω ΑΕ διότι οι µέτοχοι µεταξύ των οποίων είναι και ο ∆ήµος Λευκάδας
αποφάσισαν την λύση αυτής για λόγους αναφερόµενων εκ του σώµατος επιθεώρησης και Εποπτείας
του Υπουργείου Ανάπτυξης στην κακή τήρηση των όρων της σύµβασης και υλοποίησης των
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων. Και µη δηµοσίευσης ισολογισµών της εταιρείας για τα εξι τελευταία
έτη.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας αποφάσισε οµού µετά της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και της
ΠΕ∆ΙΝ οι οποίοι είναι µέτοχοι της ως άνω εταιρείας και εκπροσωπούν το 80% του µετοχικού
κεφαλαίου αυτής την λύση αυτής.
Επειδή υπάρχει κίνδυνος να εκδοθούν δύο αντιφατικές αποφάσεις εφόσον ήθελε αδρανήσει ο ∆ήµος
Λευκάδας και δεν παρασταθεί στο ως άνω δικαστήριο.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να τεθεί το θέµα στην Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας προς συζήτηση και να
αποφασίσει περαιτέρω για άσκηση παρέµβασης του ∆ήµου Λευκάδας και παράστασης και
εκπροσώπησης αυτού κατά της απο 12-8-2016 και αριθµό κατάθεσης 66/2016 αίτησης του Φίλιππου
Μεσσήνη που εισάγεται να εκδικασθεί µε την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, στην συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2016 ή σε οποιαδήποτε
άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση αυτού συνεδρίαση, η οποία έχει ως αίτηµα τον διορισµό Προσωρινής
∆ιοίκησης της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΑ.ΛΕ.ΑΕ.ΟΤΑ), να αποκρούσει µε κάθε νόµιµο µέσο την ως άνω αίτηση, εν
γένει δε να υποστηρίξουν τα νόµιµα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε διαδικαστική πράξη η
οποία ήθελε απαιτηθεί.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου, Μαυρέτα Καρύδη, για άσκηση παρέµβασης
του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά αίτησης που έχει
ασκήσει ο Φίλιππος Μεσσήνης για ορισµό προσωρινής διοίκησης της «Αναπτυξιακής Λευκάδας
Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΑ.ΛΕ.ΟΤΑ)» κατά την δικάσιµο στις 21-10-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη
µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 298/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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