ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 4ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 24/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 24 του μήνα Ιανουαρίου του
έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά
την αριθ. πρωτ. 1139/19-1-18 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγορική εταιρεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ-ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στην δικηγόρο Αικατερίνη Ανθίμου, από κοινού ή χωριστά, να
εκπροσωπήσουν τον Δήμο Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 11ης.5.2018 ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας όπου εκδικάζεται η με αρ. κατάθεσης 1/2018 κύρια παρέμβαση της « ΕΤΑΔ ΑΕ»
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά εκτός των άλλων και του Δήμου Λευκάδας που αφορά εκκρεμή
εμπράγματη διαφορά (εμπεριέχουσα και αίτημα περί κτηματολογικών διορθώσεων) ενός ακινήτου εκτάσεως
60.988,13 τ.μ. στην θέση Βαρδάνια-Γύρα-Δυτικό Ιχθυοτροφείο.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του Δήμου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
« Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/10 παρ.2. όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με αυτές του άρθρου 54 του
Ν.4447/16 .
- το γεγονός ότι με τις 118/2016, 307/2016,394/2017 όπως διορθώθηκε με την 411/2017 αποφάσεις της
οικονομικής επιτροπής έχουν ανατεθεί στην δικηγορική εταιρεία Φλογαίτη-Σιούτη-Βούλγαρη-Κατωπόδη &
Συνεργάτες, η οποία πλέον φέρει την επωνυμία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ-ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στην δικηγόρο Αικατερίνη Ανθίμου, με την μεν πρώτη εξ αυτών να εκπροσωπήσουν τον
Δήμο Λευκάδας στην με αριθμ. κατάθεσης 25/2015 (ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας) αγωγή
του ΤΑΙΠΕΔ κατά εκτός των άλλων και του Δήμου Λευκάδας, με την δεύτερη εξ αυτών να ασκήσουν και εν
γένει να πράξουν τα δέοντα για λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας στην με αριθμό κατάθεσης 42/2015 σχετική
αγωγή (ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας) στρεφόμενη εκτός των άλλων και κατά του
ΤΑΙΠΕΔ, αμφότερες δε εκδικάζονται μετ’αναβολή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας την
η
19 .1.2018 και με την τρίτη σε συνδυασμό με την τέταρτη να εκπροσωπήσουν τον Δήμο Λευκάδας κατά την
ης
δικάσιμο της 19 .1.2018 και σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
όπου εκδικάζεται η από 11.09.2017 (αρ. κατάθεσης 27/2017) αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση της « ΕΤΑΔ
ΑΕ» υπέρ του ΤΑΙΠΕΔ κατά εκτός των άλλων και του Δήμου Λευκάδας και η οποία αφορά εκκρεμή
εμπράγματη διαφορά ενός ακινήτου εκτάσεως 60.988,13 τ.μ. στην θέση Βαρδάνια-Γύρα-Δυτικό Ιχθυοτροφείο
και εν γένει να πράξουν ό,τι απαιτείται για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου Λευκάδας
καταθέτοντας προτάσεις, προσθήκη αντίκρουση κτλ.
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η

-το γεγονός ότι την 11 .5.2018 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας εκδικάζεται η με αρ.
κατάθεσης 1/2018 κύρια παρέμβαση της « ΕΤΑΔ ΑΕ» υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά εκτός των άλλων
και του Δήμου Λευκάδας που αφορά εκκρεμή εμπράγματη διαφορά (εμπεριέχουσα και αίτημα περί
κτηματολογικών διορθώσεων) ενός ακινήτου εκτάσεως 60.988,13 τ.μ. στην θέση Βαρδάνια-Γύρα-Δυτικό
Ιχθυοτροφείο. αι η οποία ασκείται στα πλαίσια της ήδη ασκηθείσας με αριθμ. κατάθεσης 25/2015 (ενώπιον του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας) αγωγής του ΤΑΙΠΕΔ κατά εκτός των άλλων και του Δήμου Λευκάδας
- το γεγονός ότι όλα τα ανωτέρω δικόγραφα και το εν θέματι περιγραφόμενο αφορούν το αυτό αντικείμενο και
συνεπώς απαιτείται ενιαία αντιμετώπιση τους.
ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Λόγω συνάφειας και συνεκδίκασης να χορηγηθεί εντολή στην δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ-ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στην δικηγόρο Αικατερίνη Ανθίμου, από
ης
κοινού ή χωριστά, να εκπροσωπήσουν τον Δήμο Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 11 .5.2018 και σε κάθε
μετ’αναβολή δικάσιμο ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας όπου εκδικάζεται η με αρ. κατάθεσης
1/2018 κύρια παρέμβαση της « ΕΤΑΔ ΑΕ» υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά εκτός των άλλων και του
Δήμου Λευκάδας που αφορά εκκρεμή εμπράγματη διαφορά (εμπεριέχουσα και αίτημα περί κτηματολογικών
διορθώσεων) ενός ακινήτου εκτάσεως 60.988,13 τ.μ. στην θέση Βαρδάνια-Γύρα-Δυτικό Ιχθυοτροφείο και εν
γένει να πράξουν ό,τι απαιτείται για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου Λευκάδας καταθέτοντας
προτάσεις, προσθήκη αντίκρουση κτλ. καθώς και κατά την εκδίκαση όποιας άλλη κύριας παρέμβασης ασκηθεί
για το αυτό θέμα στα πλαίσια της αυτής ήδη ανοιχθείσας δίκης ανάμεσα στους αυτούς διαδίκους.»
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:
Χορηγεί εντολή στην δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στην δικηγόρο Αικατερίνη Ανθίμου, από κοινού ή χωριστά, να
ης
εκπροσωπήσουν τον Δήμο Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 11 .5.2018 και σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας όπου εκδικάζεται η με αρ. κατάθεσης 1/2018 κύρια
παρέμβαση της « ΕΤΑΔ ΑΕ» υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά εκτός των άλλων και του Δήμου Λευκάδας
που αφορά εκκρεμή εμπράγματη διαφορά (εμπεριέχουσα και αίτημα περί κτηματολογικών διορθώσεων) ενός
ακινήτου εκτάσεως 60.988,13 τ.μ. στην θέση Βαρδάνια-Γύρα-Δυτικό Ιχθυοτροφείο και εν γένει να πράξουν ό,τι
απαιτείται για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου Λευκάδας καταθέτοντας προτάσεις, προσθήκη
αντίκρουση κτλ. καθώς και κατά την εκδίκαση όποιας άλλη κύριας παρέμβασης ασκηθεί για το αυτό θέμα στα
πλαίσια της αυτής ήδη ανοιχθείσας δίκης ανάμεσα στους αυτούς διαδίκους.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 24/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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