ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 2ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 19/2020
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 29 του µηνός Ιανουαρίου του
έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά
την αριθ. πρωτ: 1313/24-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα
µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Μαργέλη Μαρία
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7 Κατωπόδη Νίκη
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης,
κ. ∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
Τέθηκαν για συζήτηση, δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν αµέσως µετά των συζήτηση των δύο (2) θεµάτων Ε.Η.∆.
τα θέµατα 13 και 14 της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 13 : Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του 2oυ
Μονοµελούς τµήµατος του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κατά την συνεδρίαση της 11-3-2020 ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και υποστήριξη της από 5/12/2011 και αριθµ. ΠΡ
297/14/5/2018 προσφυγής του ∆ήµου Λευκάδας που στρέφεται κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της
υπ’αριθ’.110(2011) απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν.1493/1991 της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της
Επιτροπής τα εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η κλήση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών σύµφωνα µε την οποία
καλείται ο ∆ήµος Λευκάδας να παρασταθεί στις 11 Μαρτίου 2020 ενώπιον του 2oυ Μονοµελούς τµήµατος
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και να υποστηρίξει την από 5/12/2011 και Αριθµ.Προσφυγής ΠΡ
297/14-5-2018 προσφυγή του που στρέφεται κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της υπ’αριθ’110/2011
απόφασης της ειδικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν.1943/1991 της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου.
Στην ως άνω προσφυγή εξιστορούνται µεταξύ άλλων τα εξής:
Η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 5 του Ν.1943/1991, επιδίκασε να καταβάλει ως αποζηµίωση ο ∆ήµος
Λευκάδας ύψους 1.000,00 ευρώ προς τον Μακρή Χρήστο και τούτο διότι ο ως άνω αιτών προσέφυγε στην
πιο πάνω επιτροπή για να διαµαρτυρηθεί του ότι ο ∆ήµος καθυστέρησε και δεν του χορήγησε σαφείς και
επαρκείς απαντήσεις δήθεν στην από 7-5-2010 αίτηση του που αφορούσε εργολαβική αµοιβή του για
ανάπλαση και διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων πεζοδροµήσεις ,διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων
ανατολικής παραλίας.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Θέτω την διαφορά εις γνώση της ΟΕ να αποφασίσει περί της χορήγησης εντολής στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου
Λευκάδας Μαυρέτα Ν.Καρύδη για νοµιµοποίηση και υποστήριξη της ως άνω από 5-12-2011 και αρ.πρ
ου
297/14-5-2018 προσφυγής του ∆ήµου Λευκάδας και εκπροσώπηση αυτού ενώπιον του 2 Moνοµελούς

1

ης

τµήµατος του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κατά τη συνεδρίαση της 11 Μαρτίου 2020 ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, που στρέφεται κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της
υπ’αριθ’110/2011 απόφασης της ειδικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν.1943/1991 της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
¨
Χορηγεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Ν.Καρύδη, για νοµιµοποίηση και
υποστήριξη της ως άνω από 5-12-2011 και αρ.πρ. 297/14-5-2018 προσφυγής του ∆ήµου Λευκάδας και
ου
εκπροσώπηση αυτού ενώπιον του 2 Moνοµελούς τµήµατος του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κατά τη
ης
συνεδρίαση της 11 Μαρτίου 2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, που
στρέφεται κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της υπ’αριθ’110/2011 απόφασης της ειδικής Επιτροπής του
άρθρου 5 του Ν.1943/1991 της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 19/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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