Απόζπαζκα
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ:34/2012 πλεδξίαζεο ηεο Oηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Αξηζ. Απόθ:284/2012
ηελ Λεπθάδα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ζήκεξα ηελ 20ε ηνπ
κήλα Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13.00κ.κ., ήιζε ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κεηά ηελ αξηζ.πξση.
30021/16.11.2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε
λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ
Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελληά(9) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ έμη (6) κέιε, άξρηζε ε πλεδξίαζε .
ΠΑΡΟΝΣΔ
1]ΔιεπζέξηνοΑξαβαλήο:Πξόεδξνο
2)ΑξαβαλήοΑλδξέαο
3) άληα-Μαθξή Αηθ.
4) Ενπξηδάθεο Δπηύρηνο
5)Μπξαληδνπθάθεο Νηθόιανο
6)Μαξγέιεο Γεώξγηνο

ΑΠΟΝΣΔ
Γαδήο Αλαζηάζηνο
Πεληεζπίηεο Νίθνο
Γαβξίιεο Γεκήηξεο

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θα.
άληα Δπηπρία, Τπάιιειν Γήκνπ Λεπθάδαο.
3ν ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ Ζ.Γ. : ηεο αξηζ.34-2012 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα νξηζκό δηθεγόξνπ, γηα παξάζηαζε ελώπηνλ
Δηζαγγειέα Δθεηώλ Γπη.ηεξεάο Διιάδαο, θαηά ηεο αλαθνπήο
ππξίδωλνο Μεζζήλε πξνο εμαθάληζε ηεο αξ.1/012 απόθαζεο
Δηζαγγειέα Πξωη.Λεπθάδαο.
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Δηζεγεη:θα.Μαπξέηα Καξύδε-δηθεγόξνο Γήκνπ

Η Δηζεγήηξηα αλέθεξε ηα παξαθάησ:
“ Με ηελ αξηζ'104/2012 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο
ρνξεγήζεθε εληνιή αθελόο ζηελ Γηθεγόξν ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο Μαπξέηα Καξύδε
αθεηέξνπ ζηνλ Ξελνθώληα Γξάςα ,ν νπνίνο έρεη εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζην
Δκπξάγκαην Γίθαην λα αζθήζνπλ απν θνηλνύ ε ν θαζέλαο ρσξηζηά ,αζθαιηζηηθά
κέηξα
λνκήο ελώπηνλ ηνπ Δηζαγγειέσο Πξσηνδηθώλ Λεπθάδαο θαηά ηνπ
ππξίδσλνο Μεζζήλε θαηνίθνπ Λεπθάδαο .
Πεξαηηέξσ εθδόζεθε ε αξηζ' 1/2012 απόθαζε ηνπ Δηζαγγειέσο Πξσηνδηθώλ
Λεπθάδαο δπλάκεη ηεο νπνίαο δηαηάρζεθε ζηνλ ππξίδσλα Μεζζήλε λα αθαηξέζεη
ηελ κεηαιιηθή πεξίθξαμε θαη όπνην άιιν αληηθείκελν έρεη ηνπνζεηήζεη εληόο ηεο
δεκνηηθήο νδνύ πνπ μεθηλά απν ηε ζέζε <<Βάξδηα>>,δηέξρεηαη κέζα απν ηνλ νηθηζκό
Μηθξνύ Γηαινύ Πόξνπ,εθηείλεηαη λνηηνδπηηθά έσο ην ξέκα ηεο Ρνύδαο,δηαζρίδεη
θάζεηα ην ξέκα απηό θαη θαηαιήγεη ζηελ παξαιία ηνπ Μηθξνύ Γηαινύ ,κε δηθέο ηνπ

δαπάλεο,άιισο επηηξέπεη ζηνλ αηηνύληα λα πξνβεί ζηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο κε
δαπάλεο ηνπ θαζνύ ε αίηεζε.
Καηά ηεο σο άλσ απόθαζεο ηνπ Δηζαγγειέσο Πξσηνδηθώλ Λεπθάδαο ν θαζνύ
ππξίδσλ Μεζζήλεο άζθεζε ηελ απν 22/10/2012 θαη αξηζκό θαηάζεζεο 1/2012
έθεζή ηνπ ε νπνία απεπζύλεηαη ελώπηνλ ηνπ Δηζαγγειέσο Δθεηώλ Γπηηθήο ηεξεάο
Διιάδαο κε ηελ νπνία δεηά λα εμαθαληζζεί ε 1/2012 απόθαζε ηνπ Δηζαγγειέα
Πξσηνδηθώλ Λεπθάδαο .
Η σο άλσ εθεζε πξνζδηνξίζζεθε λα ζπδεηεζεί ζηηο 26 Ννεκβξίνπ 2012.
Δπεηδή ε σο άλσ δηαθνξά ρξήδεη ηδηαίηεξεο λνκηθήο επεμεξγαζίαο θαη απαηηεί
εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζην εκπξάγκαην δίθαην.
Δπεηδή ν Ξελνθώληαο Γξάςαο Γηθεγόξνο ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ έρεη ηα σο άλσ
πξνζόληα,
εηζεγνύκαη όηη πξέπεη λα ρνξεγεζεί εληνιή εθ λένπ γηα λα ππεξαζπίζεη ηα
δηθαηώκαηα ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο ,θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο απν 22/10/2012 θαη αξηζκό
θαηάζεζεο 1/2012 αλαθνπήο ηνπ ππξίδσλνο Μεζζήλε ε νπνία ζηξέθεηαη θαηά ηνπ
Γήκνπ Λεπθάδαο πξνο εμαθάληζε ηεο αξηζ'1/2012 απόθαζεο ηνπ Δηζαγγειέσο
Πξσηνδηθώλ Λεπθάδαο θαη απεπζύλεηαη ελώπηνλ ηνπ Δηζαγγειέσο Δθεηώλ Γπηηθήο
ηεξεάο Διιάδαο αθελόο α) ζηελ Μαπξέηα Ν.Καξύδε Γηθεγόξν ηνπ Γήκνπ
Λεπθάδαο , θαη αθεηέξνπ β)ζηνλ Ξελνθώληα Γξάςα Γηθεγόξν ηνπ Γηθεγνξηθνύ
πιιόγνπ Λεπθάδαο λα παξαζηαζνύλ από θνηλνύ ε ν θαζέλαο ρσξηζηά ελώπηνλ
ηνπ Δηζαγγειέσο Δθεηώλ Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο
ζηηο 26/11/2012 ε ζε
νπνηαδήπνηε κεη'αλαβνιή ζπδήηεζε θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηα έλλνκα ζπκθέξνληα
ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο κε θάζε ηξόπν. “.
Καηόπηλ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη γηα λα ρνξεγεζεί εληνιή
εθ λένπ γηα λα ππεξαζπίζεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο ,θαηά ηελ ζπδήηεζε
ηεο απν 22/10/2012 θαη αξηζκό θαηάζεζεο 1/2012 αλαθνπήο ηνπ ππξίδσλνο
Μεζζήλε ε νπνία ζηξέθεηαη θαηά ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο πξνο εμαθάληζε ηεο
αξηζ'1/2012 απόθαζεο ηνπ Δηζαγγειέσο Πξσηνδηθώλ Λεπθάδαο θαη απεπζύλεηαη
ελώπηνλ ηνπ Δηζαγγειέσο Δθεηώλ Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο αθελόο α) ζηελ
Μαπξέηα Ν.Καξύδε Γηθεγόξν ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο , θαη
αθεηέξνπ β)ζηνλ
Ξελνθώληα Γξάςα Γηθεγόξν ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Λεπθάδαο λα παξαζηαζνύλ
από θνηλνύ ε ν θαζέλαο ρσξηζηά ελώπηνλ ηνπ Δηζαγγειέσο Δθεηώλ Γπηηθήο ηεξάο
Διιάδαο ζηηο 26/11/2012 ε ζε νπνηαδήπνηε κεη'αλαβνιή ζπδήηεζε θαη λα
ππνζηεξίμνπλ ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο κε θάζε ηξόπν,
ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε.
Η Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ην Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο ,
-ηε παξαπάλσ εηζήγεζε
-ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ,

νκόθωλα

απνθαζίδεη

Υνξεγεί εληνιή εθ λένπ γηα λα ππεξαζπίζεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο
,θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο απν 22/10/2012 θαη αξηζκό θαηάζεζεο 1/2012 αλαθνπήο ηνπ
ππξίδσλνο Μεζζήλε ε νπνία ζηξέθεηαη θαηά ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο πξνο
εμαθάληζε ηεο αξηζ'1/2012 απόθαζεο ηνπ Δηζαγγειέσο Πξσηνδηθώλ Λεπθάδαο θαη
απεπζύλεηαη ελώπηνλ ηνπ Δηζαγγειέσο Δθεηώλ Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο αθελόο
α) ζηελ Μαπξέηα Ν.Καξύδε Γηθεγόξν ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο , θαη αθεηέξνπ β)ζηνλ
Ξελνθώληα Γξάςα Γηθεγόξν ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Λεπθάδαο λα παξαζηαζνύλ
από θνηλνύ ε ν θαζέλαο ρσξηζηά ελώπηνλ ηνπ Δηζαγγειέσο Δθεηώλ Γπηηθήο

ηεξεάο Διιάδαο ζηηο 26/11/2012 ε ζε νπνηαδήπνηε κεη'αλαβνιή ζπδήηεζε θαη λα
ππνζηεξίμνπλ ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο κε θάζε ηξόπν,
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 284/2012
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο
Ο Πξόεδξνο

Σα Μέιε
Όπωο αλαθέξνληαη παξαπάλω

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΑΡΑΒΑΝΖ

