ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 4ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 23/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 24 του μήνα Ιανουαρίου του
έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά
την αριθ. πρωτ. 1139/19-1-18 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου, προς σύνταξη ειδικού πληρεξουσίου στον
Δικηγόρο Κώστα Κατηφόρη, για εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας και υποστήριξη της αριθ’ 538771/2017
αίτησης για την αναίρεση της αρ. 566/2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα
εφέσεων ενώπιον του Β1 Τμήματος Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου κατά την συνεδρίαση στις 6-22018, ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
Σχετικά με τον ορισμό συμβολαιογράφου, προς σύνταξη ειδικού πληρεξουσίου στον Δικηγόρο Κώστα
Κατηφόρη για εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας και υποστήριξη της αριθ’538771/2017 αίτησης για την
αναίρεση της 566/2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα εφέσεων ενώπιον του Β1
Τμήματος Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου κατά την συνεδρίαση 6-2-2018 ή σε οποιαδήποτε μετ’
αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
Και ειδικότερα να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος Λευκάδας Κωνσταντίνος Δρακονταειδής παρέχει σε
αυτόν (την ειδική εντολή) για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Β1
Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου στην συνεδρίαση της 6-2-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη
συνεδρίαση ή ματαίωση αυτού, και να υποστηρίξει με κάθε νόμιμο μέσο και με σημείωμα την αίτηση του
Δήμου Λευκάδας για την αναίρεση της υπ'αριθ' 566/2017 τελεσίδικης απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών που δίκασε σε δεύτερο βαθμό την αριθ’ 1899/07 αγωγή των: 1) Γρηγορίου Θειακού, 2)
Θεοδώρας Καραβία, 3) Παναγιώτη Κατωπόδη, 4) Μαρίας Κομπίτση, 5) Νικολέτας Κονιδάρη, 6) Αγλαίας
Λάζαρη, 7) Δημητρίου Μεσσήνη, 8) Σπυρίδωνα Ροντογιάννη,
9) Περικλή Σκλαβενίτη, 10) Δημητρίου Σολδάτου και εν γένει να υποστηρίξει τα έννομα συμφέροντα του
Δήμου Λευκάδας καταθέτοντας σημειώματα και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια η πράξη ήθελε
απαιτηθεί.
Περαιτέρω ο επιτετραμμένος στα Κρατικά συμβόλαια, συμβολαιογράφος κος Σπυρίδων Αρβανίτης ο
οποίος είναι και κατά χρονολογική σειρά εγγραφής ως μέλος ο πρώτος στο Σύλλογο Συμβολαιογράφων
περιφέρειας Νομού Λευκάδας, εισηγείται να ορισθεί ο ίδιος προς σύνταξη της ως άνω συμβολαιογραφικής
πράξης του ειδικού πληρεξουσίου στο οποίο μεταξύ άλλων το περιεχόμενο αυτού θα αναφέρει ότι ο
Κωνσταντίνος Δρακονταειδής με την ιδιότητα του Δημάρχου Λευκάδας παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα στον
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Κώστα Κατηφόρη να εκπροσωπήσει τον Δήμο Λευκάδας και να υποστηρίξει με κάθε νόμιμο τρόπο την
αριθ’538771/2017 αίτηση για την αναίρεση της 566/2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
ενώπιον του Β1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου κατά την συνεδρίαση 6-2-2018 ή σε οποιαδήποτε μετ’
αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο , να παρίσταται ενώπιον του Εισηγητή Δικαστή όποτε ήθελε απαιτηθεί και εν
γένει να υπερασπίσει τα έννομα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας
ΓΙΑ ΤΟΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εξ όλων των παραπάνω εισηγούμαι ότι πρέπει να ανατεθεί η χορήγηση ορισμού συμβολαιογράφου προς
σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης του ειδικού Πληρεξουσίου Δήμου Λευκάδας , στον προτεινόμενο από
τον ίδιο κο Σπύρο Αρβανίτη συμβολαιογράφο Λευκάδας, κάτοικο Λευκάδας.»
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:
Τον ορισμό του συμβολαιογράφου, Σπυρίδωνα Αρβανίτη κατοίκου Λευκάδας, προς σύνταξη ειδικού
πληρεξουσίου στον Δικηγόρο Κώστα Κατηφόρη, για εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας και υποστήριξη
της αριθ’ 538771/2017 αίτησης για την αναίρεση της αρ. 566/2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών – Τμήμα εφέσεων ενώπιον του Β1 Τμήματος Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου κατά την
συνεδρίαση στις 6-2-2018, ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
Και ειδικότερα να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος Λευκάδας Κωνσταντίνος Δρακονταειδής παρέχει
σε αυτόν την ειδική εντολή.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 23/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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