ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 5ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 30/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 3 του µήνα Φεβρουαρίου
του έτους 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 1835/30-1-2017 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 (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Βλάχος Κων/νος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4.
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6. Γιαννιώτης Οδυσσέας
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.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 4ο της Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του δικηγορικού συλλόγου
Λευκάδας, Ευστάθιο Σκλαβενίτη, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον
του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της υπ΄αριθ. 5/2016 κλήσης του Νικολάου Ζήκου, της
Κων/νας Ζήκου και Μαριγούλας Ζήκου, στη δικάσιµο της 10ης/3/2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη
µετ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
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 από 30 Ιανουαρίου 2017 αίτηση του Ευσταθίου Σκλαβενίτη,
δικηγόρου του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας δυνάµει της οποίας µεταξύ των άλλων επάγονται τα
ακόλουθα:
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 43/23.03.2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Λευκάδας, ανανεώθηκε οµόφωνα η εντολή σε µένα (∆ικηγόρο Λευκάδας Ευστάθιο Σκλαβενίτη), ώστε
να παρασταθώ και να υποστηρίξω τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας, ως καθολικού διαδόχου του
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πρώην Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε την επωνυµία «∆ήµος Ελλοµένου», κατά την
συζήτηση της από 8-12-2008 αγωγής που άσκησαν οι Νικόλαος Ζήκος κλπ κατά του ∆ήµου
Ελλοµένου κλπ ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας (αριθµός έκθεσης κατάθεσης
205/2008) κατά την δικάσιµο της 1ης Απριλίου 2011.
Επί της ανωτέρω αγωγής εκδόθηκε η µε αριθµό 334/2011 απόφαση του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας, η οποία κρίνει εαυτό αναρµόδιο και παραπέµπει την υπόθεση στο καθ’ ύλην
αρµόδιο ∆ικαστήριο, που είναι το Πολυµελές Πρωτοδικείο Λευκάδας.
Με την από 14-07-2015 Κλήση των Νικολάου Ζήκου κλπ κατά του ∆ήµου Λευκάδας κλπ, η
οποία απευθύνεται ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας (αριθµός έκθεσης κατάθεσης
5/2016), επαναφέρεται προς συζήτηση η από 8-12-2008 αγωγή που άσκησαν οι Νικόλαος Ζήκος
κλπ κατά του ∆ήµου Ελλοµένου κλπ ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας (αριθµός
έκθεσης κατάθεσης 205/2008).
Επειδή η ως άνω υπόθεση έχει βαρύνουσα σηµασία για τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας,
δεδοµένου ότι η εκδοθείσα µε αριθµό 334/2011 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
δέχεται ότι η αξία του επιδίκου ακινήτου υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000)
ευρώ.
Επειδή απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις στο Αστικό ∆ίκαιο και συγκεκριµένα στο
Εµπράγµατο ∆ίκαιο, ενώ περαιτέρω διαθέτει εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία στο Εµπράγµατο
∆ίκαιο και σε εµπράγµατες υποθέσεις, καθόσον έχει αναλάβει στο παρελθόν αντίστοιχες υποθέσεις
και είναι γνώστης της σχετικής νοµοθεσίας, ώστε να χειρισθεί µε επιτυχία την ως άνω υπόθεση.
Επειδή δύναται να αντικρούσει τα επιχειρήµατα των καλούντων και να προασπίσει τα
συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας, καθόσον έχει µελετήσει µε πληρότητα όλα τα στοιχεία της
ανωτέρω υπόθεσης και έχει πλήρη γνώση αυτής, δεδοµένου ότι έχει ήδη εκπροσωπήσει τον ∆ήµο
Λευκάδας κατά την αρχική συζήτηση της από 8-12-2008 αγωγής των Νικολάου Ζήκου κλπ κατά του
∆ήµου Ελλοµένου κλπ ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου .
Σας εφιστώ την προσοχή για άµεση λήψη απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Λευκάδας, δεδοµένου ότι οι προτάσεις ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου πρέπει να κατατεθούν
είκοσι (20) ηµέρες προ της ορισθείσας δικασίµου
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να γίνει δεκτή η αίτησή του.
Να λάβει απόφαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας, µε την οποία να αναθέτει
στον ∆ικηγόρο Λευκάδας Ευστάθιο Σκλαβενίτη, να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο
Λευκάδας ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά την ορισθείσα δικάσιµο της
10.03.2017 ή σε οποιαδήποτε τυχόν µετά από αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, ως δικαστικός
πληρεξούσιος του ∆ήµου Λευκάδας, κατά την συζήτηση της από 14-07-2015 Κλήσης των Νικολάου
Ζήκου κλπ κατά του ∆ήµου Λευκάδας κλπ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας (αριθµός έκθεσης κατάθεσης 5/2016), µε την οποία επαναφέρεται προς
συζήτηση η από 8-12-2008 αγωγή που άσκησαν οι Νικόλαος Ζήκος κλπ κατά του ∆ήµου Ελλοµένου
κλπ ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας (αριθµός έκθεσης κατάθεσης 205/2008), ήτοι
να καταθέσει προτάσεις του ∆ήµου Λευκάδας, καθώς και προσθήκη – αντίκρουση, να εξετάσει
µάρτυρες, να προσάγει µε επίκληση έγγραφα και εν γένει να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες
προς υποστήριξη των συµφερόντων του ∆ήµου Λευκάδας στην ανωτέρω υπόθεση.
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:
Χορηγεί εντολή στον ∆ικηγόρο Λευκάδας Ευστάθιο Σκλαβενίτη, να παρασταθεί και να
εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά την
ορισθείσα δικάσιµο της 10.03.2017 ή σε οποιαδήποτε τυχόν µετά από αναβολή ή µαταίωση
δικάσιµο, ως δικαστικός πληρεξούσιος του ∆ήµου Λευκάδας, κατά την συζήτηση της από 14-07-2015
Κλήσης των Νικολάου Ζήκου κ.λ.π. κατά του ∆ήµου Λευκάδας κ.λ.π., η οποία απευθύνεται ενώπιον
του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, (αριθµός έκθεσης κατάθεσης 5/2016), µε την οποία
επαναφέρεται προς συζήτηση η από 8-12-2008 αγωγή που άσκησαν οι Νικόλαος Ζήκος κ.λ.π. κατά
του ∆ήµου Ελλοµένου κ.λ.π. ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας (αριθµός έκθεσης
κατάθεσης 205/2008), ήτοι να καταθέσει προτάσεις του ∆ήµου Λευκάδας, καθώς και προσθήκη –
αντίκρουση, να εξετάσει µάρτυρες, να προσάγει µε επίκληση έγγραφα και εν γένει να προβεί σε όλες
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τις δέουσες ενέργειες προς υποστήριξη των συµφερόντων του ∆ήµου Λευκάδας στην ανωτέρω
υπόθεση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 30/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

3

