ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 53/2016 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 339/2016
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 29 του µηνός Νοεµβρίου
του έτους 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 24387/25-11-16 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Σέρβος Κων/νος
4.
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5.
6. Βλάχος Κων/νος
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.
Ο κ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12ου θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα
Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Λευκάδας στη δικάσιµο στις 5-12-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο,
κατά της αγωγής του ∆ΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρο 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 απο 14-11-2016 αγωγή του Ν.Π.∆.∆ Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων
δυνάµει του οποίου επάγονται τα ακόλουθα:
Ο ως άνω αντίδικος διατείνεται ότι στα πλαίσια των δραστηριοτήτων ως Οργανισµός Ηπειρωτικού
Θεάτρου πραγµατοποίησε στις 23/8/2011 την θεατρική παράσταση «Τα µάγια της πεταλούδας»,
στο ∆. Λευκάδας και σχετικά εκδόθηκε το υπ'αριθ' 2049/3-102011 τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών,
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συνολικής αξίας 1.200,00 ευρώ ήτοι 975,61 καθαρή αξία πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 23%, 224,39
σύνολο 1.200,00 €.
Περαιτέρω ζητά να καταδικασθεί ο ∆ήµος Λευκάδας ως καθολικός διάδοχος του Ν.Π.∆.∆. « Παιδικοί
Βρεφονηπιακοί Σταθµοί -Παιδείας Κοινωνικής Μέριµνας Αθλητισµός, Πολιτισµός, Περιβάλλον του
∆ήµου Λευκάδας από το ∆ικαστήριο να καταβάλει το ποσόν των 1.200,00 ευρώ, από την επίδοση της
αγωγής και µέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αυτού.
Επειδή ο ∆ήµος έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας είναι καθολικός διάδοχος του ως άνω συγχωνευθέντος Ν.Π.∆.∆
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να χορηγηθεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα
Καρύδη, να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας και να αποκρούσει την αριθ'
15/2016 αγωγή του ∆ΗΠΕΘΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και εκδικάζεται
στις 5-12-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ 'αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Λευκάδας και εν γένει να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο.»
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:
Χορηγηθεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας και να αποκρούσει την αριθ' 15/2016 αγωγή
του ∆ΗΠΕΘΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και εκδικάζεται στις 5-12-2016 ή
σε οποιαδήποτε άλλη µετ 'αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και εν
γένει να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 339/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα µέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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