Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:33/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:297/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 11η του
μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
32909/7.11.2011 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 οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5] Ζουριδάκης Ευτύχιος
6] Mαργέλης Γεώργιος
7) Μπραντζουκάκης Νικολ.
8) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαζής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
6ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.33-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για ορισμό δικηγόρου για παράσταση
και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Πατρών, σχετικά με αίτηση ακύρωσης Βασιλείου Μιχαηλίδη κατά Δήμου
Λευκάδας και ΑΣΕΠ, στις 18-11-11.
Εισηγήτρια:κα.Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
« Περιήλθε στην υπηρεσία μου η πράξη της προέδρου του Β’τμήματος Διοικητικού
Εφετείου Πατρών, σύμφωνα με την οποία προσδιορίσθηκε δικάσιμος για να δικασθεί
η αίτηση ακυρώσεως του Βασίλειου Μιχαηλίδη κατά του Δήμου Λευκάδας .
Σύμφωνα με την ως άνω πράξη της προέδρου του Β’ τμήματος Διοικητικού
Εφετείου Πατρών μετά της αριθ’ καταθεσ.12/2008 αιτήσεως του Κου Βασίλειου
Μιχαηλίδη ενώπιον
του Εφετείου Πατρών για την ακύρωση της
τεκμαιρόμενης απορρίψεως από την περιφέρεια Ιονίων Νήσων της 13/12/2007
προσφυγής του κατά της τεκμαιρομένης απορρίψεως από τον Δήμαρχο Λευκαδίων

επί της από 11-9-2007 αιτήσεώς του περί ανακλήσεως της υπ’αριθ’8591/17/7/2007
παραιτήσεώς του από την θέση του υπαλλήλου του Δήμου Λευκάδας.
Περαιτέρω κατά την ως άνω δικάσιμο της 8/12/2011 αδυνατώ να παρασταθώ και να
υπερασπίσω τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδος,διότι έχω εντολή να παρασταθώ
και να υπερασπίσω τα δικαιώματα αυτού σε άλλα δικαστήρια τα οποία θα
συζητηθούν ενώπιον του Πρωτοδικείου Λευκάδας .
Ακολούθως θεωρώ ότι πρέπει να παρασταθεί και να υπερασπίσει τα
δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας , ο Ιωάννης Θεριανός ,Δικηγόρος του Δικηγορικού
Συλλόγου Λευκάδας ,ο οποίος κατά την ως δικάσιμο παρίσταται στο Διοικητικό
Εφετείο για να υπερασπίσει τον Δήμο Λευκάδας σε άλλα δικαστήρια εξάλλου στο
πρόσωπό του συμπληρώνει και όλα τα απαραίτητα προσόντα αλλά και τα στοιχεία
που θα βοηθήσουν για την άσκηση όλων των απαραίτητων δικονομικών μέσων .
Για το λόγο αυτό εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,
την πρόταση να ανατεθεί στο Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας
Ιωάννη Θεριανό , ο οποίος έχει τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία
, να παρασταθεί στην ως άνω δικάσιμο της αίτησης ακύρωσης , και να στηρίξει τα
έννομα συμφέροντα τα δικαιώματα του νέου Δήμου Λευκάδας ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να
αποφασίσει για την ανάθεση της παραπάνω υπόθεσης, στο Δικηγόρο του
Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ιωάννη Θεριανό , ο οποίος έχει τις απαραίτητες
εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία , να παρασταθεί στην ως άνω δικάσιμο της
αίτησης ακύρωσης , και να στηρίξει τα έννομα συμφέροντα τα δικαιώματα του νέου
Δήμου Λευκάδας.
Η Επιτροπή άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
- την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα αποφασίζει
Αναθέτει στο Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ιωάννη Θεριανό ,
ο οποίος έχει τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία , να παρασταθεί
στην ως άνω δικάσιμο της αίτησης ακύρωσης του Βασιλείου Μιχαηλίδη, ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Πατρών στις 18-11-11 και να στηρίξει τα έννομα συμφέροντα
και τα δικαιώματα του νέου Δήμου Λευκάδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:297/2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

