Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:11/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:107/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 26η του
μήνα Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 9952/20.4.2012
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 εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
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ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ
Η.Δ. : της αριθ.11-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για ανάκληση της υπ. αριθ’ 305/2011
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας για ορισμό
δικηγόρου σχετικά με την μελέτη του φακέλου της υπόθεσης Βαρδάνια-Δυτικό
Ιχθυοτροφείο.
Εισηγ: κα. Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε:
« Με την υπ’αριθ’ 305/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου
Λευκάδας ανατέθηκε η εντολή για την ως άνω υπόθεση στην Κατερίνα Ανθίμου
μέλος της Δικηγορικής εταιρείας <<ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ -ΣΙΟΥΤΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ >> αντί του ορθού <<ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ –
ΣΙΟΥΤΗ>>
Περιήλθε στην υπηρεσία μου η από 2/12/2009 έγγραφη διατύπωση απόψεων
της Δικηγορικής Εταιρείας Αθηνών με την επωνυμία <<ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ-ΣΙΟΥΤΗ>> που αφορά καταλήψεις της εδαφικής λουρίδας που
βρίσκεται μεταξύ παραλιακής οδού Λευκάδας Γύρας και Δυτικού Ιχθυοτροφείου
ιδιοκτησίας του Δήμου Λευκάδας, από τον Γεώργιο Κόγκα και την παύση των

εργασιών του έργου διαμόρφωσης του Αθλητικού Κέντρου του Δήμου στην ως άνω
περιοχή και την διατύπωση έγγραφων επι του θέματος.
Οι καταλήψεις είχαν διενεργηθεί από τον Γεώργιο Κόγκα, με τον οποίο
μάλιστα βρίσκεται σε αντιδικία ο Δήμος Λευκάδας.
Σύμφωνα με την περίπτωση ιε’,εδάφιο α του άρθρου 72/3852/2010 περί
αρμοδιοτήτων οικονομικής επιτροπής, μπορεί κατ’εξαίρεση με απόφαση της η
οικονομική επιτροπή να αναθέτει σε δικηγόρο ανά υπόθεση,ζητημάτων, τα οποία
έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη
γνώση και εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του Δικηγόρου ορίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.
Επειδή τη ως ανω εντολή η <<ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΙΤΗΣΣΙΟΥΤΗ>> την είχε λάβει προφορικά , κρίνεται σκόπιμο ότι πρέπει να δοθεί
ανανέωση εντολής και εκ της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Με βάση τα ανωτέρω, εισηγούμαι να δοθεί εντολή στη Δικηγορική εταιρεία
Αθηνών με την επωνυμία <<ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ –ΣΙΟΥΤΗ>>, να
υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας και να προβεί στην μελέτη του
φακέλου που αφορά καταλήψεις της εδαφικής λουρίδας που βρίσκεται μεταξύ της
παραλιακής οδού Λευκάδας Γύρας και Δυτικού ιχθυοτροφείου ιδιοκτησίας του Δήμου
Λευκάδας, από τον Γεώργιο Κόγκα και την παύση του έργου της διαμόρφωσης του
Αθλητικού Κέντρου του Δήμου στην ως άνω περιοχή και την διατύπωση έγγραφων
απόψεων επι του θέματος, καθώς και αν χρειασθεί να προβεί και σε οποιαδήποτε
εξώδικη διαδικαστική ενέργεια απαιτείται, η οποία ανάγεται στο ως άνω έτος».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ανάκληση
της 305/11 απόφασής της και να ανατεθεί η ως άνω υπόθεση στην Δικηγορική
Εταιρεία Αθηνών με την επωνυμία «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ-ΣΙΟΥΤΗ»,
για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 παρ. ιε΄του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Την ανάκληση της 305/11 απόφασής της και αναθέτει την παραπάνω υπόθεση στην
Δικηγορική Εταιρεία Αθηνών με την επωνυμία «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ-ΣΙΟΥΤΗ» ,να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας και να
προβεί στην μελέτη του φακέλου που αφορά καταλήψεις της εδαφικής λουρίδας που
βρίσκεται μεταξύ της παραλιακής οδού Λευκάδας Γύρας και Δυτικού ιχθυοτροφείου
ιδιοκτησίας του Δήμου Λευκάδας, από τον Γεώργιο Κόγκα και την παύση του έργου
της διαμόρφωσης του Αθλητικού Κέντρου του Δήμου στην ως άνω περιοχή και την
διατύπωση έγγραφων απόψεων επι του θέματος, καθώς και αν χρειασθεί να προβεί
και σε οποιαδήποτε εξώδικη διαδικαστική ενέργεια απαιτείται, η οποία ανάγεται στο
ως άνω έτος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 107/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

