Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:27/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:226/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 13η του
µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.27746/9.09.2011 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2) Μεσσήνη Κερασούλα
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4] Γαζής Αναστάσιος
5] Mαργέλης Γεώργιος
6] Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1 . Γαβρίλης ∆ηµήτριος
2 . Σάντα Αικατερίνη
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής
κ.Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
4ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.27-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Ορισµός ∆ικηγόρου κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισµού υπόθεσης, 72 περ.ιε
Ν.3852/2010.
Εισηγήτρια:κα. Μαυρέτα Καρύδη
∆ικηγόρος ∆ήµου
H Eισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η αριθ’ 3833/2010 αίτηση της οµόρρυθµης εταιρείας
<<Αφοι Θεοχάρη και ΣΙΑ ΟΕ>>.
Η ως άνω αίτηση ακυρώσεως εκδικάζεται ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας
κατά την δικάσιµο της 21ης Σεπτεµβρίου 2011 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ’αναβολή
δικάσιµο .
Για την µελέτη εκπροσώπηση και παράσταση της υπόθεσης αυτής µε την
αριθ’110/2010εντολή της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας ορίσθηκε η
∆ικηγορική εταιρεία <<Φλογαίτης Σιούτη ∆ικηγόροι –Νοµικοί Σύµβουλοι>>η οποία
όµως εκδικάζοταν σε άλλο εισηγητή δικαστή.
Επειδή πλέον ο ∆ήµος Λευκάδας είναι καθολική διάδοχος αρχή, του ∆ήµου
Λευκαδίων, επιβάλλεται να δοθεί εκ νέου η εντολή στην ως άνω ∆ικηγορική εταιρεία
για παράσταση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας από την Οικονοµική
Επιτροπή του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

Ητοι: ∆ιορίζει και καθιστά ειδικούς πληρεξούσιους, αντιπρόσωπους και αντικλήτους :
1. Τον κ. Σπυρίδωνα Φλογαΐτη του Ιωάννη, Καθηγητή της Νοµικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθήνας, δικηγόρο Αθήνας, µε Α.Μ./∆.Σ.Α. 7043, κάτοικο Αθήνας,
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 27, µέλος της δικηγορικής εταιρείας µε την επωνυµία
«∆ικηγορική Εταιρεία Φλογαΐτης – Σιούτη ∆ικηγόροι - Νοµικοί Σύµβουλοι», µε
Α.Μ./∆.Σ.Α. 80057 και έδρα την Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 27, 2. Την κ.
Γλυκερία Σιούτη του Πάνου, Καθηγήτρια της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθήνας, δικηγόρο Αθήνας, Α.Μ./∆.Σ.Α 8698, κάτοικο Αθήνας, Λεωφόρος Βασιλίσσης
Σοφίας 27, µέλος της δικηγορικής εταιρείας µε την επωνυµία «∆ικηγορική Εταιρεία
Φλογαΐτης – Σιούτη ∆ικηγόροι - Νοµικοί Σύµβουλοι», µε Α.Μ./∆.Σ.Α. 80057 και έδρα
την Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 27, 3. Τον κ. Απόστολο Σίνη του
Κωνσταντίνου, δικηγόρο Αθήνας, µε Α.Μ./∆.Σ.Α. 20198 και έδρα την Αθήνα, οδός
Χαιρωνείας 1, προκειµένου να παραστούν από κοινού ή χωριστά ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας στη δικάσιµο της 21ας Σεπτεµβρίου 2011, ή σε
οποιαδήποτε µετ΄ αναβολής δικάσιµο, για να αντικρούσουν την Ε 3833/2010
αίτηση της οµόρρυθµης εταιρείας «ΑΦΟΙ ΘΕΟΧΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κλπ
(Εισηγητής: Πάρεδρος κ. Χ. Λιάκουρας) µε την οποία ζητείται η ακύρωση των εξής
πράξεων του ∆ήµου:
1. Της 107/2010 απόφασης της δηµαρχιακής επιτροπής του.
2. Κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή µεταγενέστερης, πράξης ή
παράλειψης του ∆ήµου.
Η ανωτέρω υπόθεση ανατίθεται στους εν λόγω δικηγόρους, διότι έχει ιδιαίτερη
σηµασία για τα συµφέροντα του ∆ήµου και ο χειρισµός της απαιτεί εξειδικευµένη
γνώση και εµπειρία στο διοικητικό δίκαιο, την οποία διαθέτουν οι δικηγόροι αυτοί. Για
τους παράνω λόγους, είσηγούµαι
να δοθεί εντολή στην ως άνω δικηγορική
εταιρεία Φλογαίτης–Σιούτη, ∆ικηγόροι- Νοµικοί Σύµβουλοι, να παραστούν από
κοινού ή χωριστά ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας στην ως άνω δικάσιµο
την 21η Σεπτεµβρίου 2011».
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει να δοθεί εντολή
στην ως άνω δικηγορική εταιρεία Φλογαίτης Σιούτη- ∆ικηγόροι- Νοµικοί Σύµβουλοι,
για το χειρισµό της παραπάνω υπόθεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας,
κατά την δικάσιµο στις 21/9/11.
Κατόπιν κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
-την πρόταση του Προέδρου
-το άρθρο 72 περ.ιε του Ν.3852/2010 , µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
να δοθεί εντολή στην δικηγορική εταιρεία Φλογαίτης Σιούτη- ∆ικηγόροι- Νοµικοί
Σύµβουλοι, να παραστούν από κοινού ή χωριστά ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας στη δικάσιµο την 21η Σεπτεµβρίου 2011, ή σε οποιαδήποτε µετ΄
αναβολής δικάσιµο, για να αντικρούσουν την Ε 3833/2010 αίτηση της οµόρρυθµης
εταιρείας «ΑΦΟΙ ΘΕΟΧΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:226 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

