Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:3/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.Απόφ:7/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 11 του
μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 , ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την
αριθ.πρωτ.2913/7.2.2011 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 εννιά(9) μέλη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2]Δημήτριος Γαβρίλης:Αντιπρόεδρος
3]Αναστάσιος Γαζής
4]Ευτύχιος Ζουριδάκης
5]Νικόλαος Πεντεσπίτης
6]Αικατερίνη Μακρή-Σάντα
8]Ανδρέας Αραβανής
8]Γεώργιος Μαργέλης
9]Νικόλαος Μπραντζουκάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κα νένας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής κ. Μαρία Τριτσαρώλη, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας
ΘΕΜΑ 1ον εκτός της Η.Δ. της αριθ.3-2011 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
«Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη
Δικηγόρο του Δήμου κ. Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση
του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά τη
δικάσιμο της 18.3.2011».
Εισηγητής:
Επιτροπής

κ.

Ελευθέριος

Αραβανής:

Πρόεδρος

Οικονομικής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ελευθέριος Αραβανής εισηγείται
στην Οικ. Επιτροπή να συζητηθεί το παραπάνω θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης
ως έκτακτο λόγω κατεπείγουσας δικάσιμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Πατρών.
Και εκάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά
από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει την συζήτηση του ως άνω θέματος ως
έκτακτο.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της εκτός Η.Δ. διάβασε την
εισήγηση της Δικηγόρου του Δήμου: «Εκδικάζονται στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών
στις 18.3.2011 και στο ακυρωτικό τμήμα αυτού τέσσερις υποθέσεις, οι μεν τρείς

αφορούν σε αιτήσεις ακυρώσεως των: 1)Ευσταθίου Δουβίτσα κλ.π. κατά ανάκλησης
αδείας της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 2)Ελευθερίας Πολίτη κατά της
επιτροπής αυθαίρετων κατασκευών της Πολεοδομίας Λευκάδας, 3)Ευαγγελίας
Κοντογιώργη κατά του από 16.1.2007 προστίμου αυθαιρέτου της ίδιας υπηρεσίας και
4)Γεωργίου Κοψιδά για ακύρωση απόφασης διαγωνισμού κατά του Δήμου Λευκάδας
και του ΑΣΕΠ για μία πλήρωση θέσης υδραυλικού.
Ύστερα από τα ανωτέρω εισηγούμαι όπως χορηγηθεί εντολή στη Δικηγόρο
του Δήμου κ. Μαυρέτα Καρύδη προκειμένου να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το
Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά τη δικάσιμο στις 18.3.2011.
Επίσης να παραστεί σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολής δικασίμου και εν γένει
οιασδήποτε διαδικαστικής πράξης ή ενέργειας εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας και να
προβεί σε όλες τις απαιτούμενες δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες για την
διεκπεραίωση της ανωτέρω υπόθεσης, προς υποστήριξη των συμφερόντων του
Δήμου Λευκάδας, (κατάθεση προτάσεων, κατάθεση προσθήκης - αντίκρουσης κλπ).
Και εκάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την εισήγηση του Προέδρου
- το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα αποφασίζει
Τη χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου κ. Μαυρέτα Καρύδη να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο κατά τη δικάσιμο της 18.3.2011 ενώπιον
του Διοικητικού Εφετείου Πατρών και στο ακυρωτικό τμήμα αυτού στο οποίο
συζητούνται τέσσερις υποθέσεις, οι μεν τρείς αφορούν σε αιτήσεις ακυρώσεως των:
1)Ευσταθίου Δουβίτσα κλ.π. κατά ανάκλησης αδείας της πρώην Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, 2)Ελευθερίας Πολίτη κατά της επιτροπής αυθαίρετων κατασκευών
της Πολεοδομίας Λευκάδας, 3)Ευαγγελίας Κοντογιώργη κατά του από 16.1.2007
προστίμου αυθαιρέτου της ίδιας υπηρεσίας και 4)Γεωργίου Κοψιδά για ακύρωση
απόφασης διαγωνισμού κατά του Δήμου Λευκάδας και του ΑΣΕΠ για μία πλήρωση
θέσης υδραυλικού.
Επίσης να παραστεί σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολής δικασίμου και εν γένει
οιασδήποτε διαδικαστικής πράξης ή ενέργειας εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας και να
προβεί σε όλες τις απαιτούμενες δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες για την
διεκπεραίωση της ανωτέρω υπόθεσης, προς υποστήριξη των συμφερόντων του
Δήμου Λευκάδας, (κατάθεση προτάσεων, κατάθεση προσθήκης - αντίκρουσης κλπ).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:7 /2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

