ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 2/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 10/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 13η
του µήνα
Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 388/9-1-2015 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 εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
6. Καρφάκη Μαριάννα
7.
8.
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Κοντογεώργης Ηλίας
3. Σταµατέλου ∆ήµητρα
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 4ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την
δικάσιµο της 9/2/2015.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
« Περιήλθε εις γνώση µας η αριθ’70958/2014 κλήση των ως άνω Φωτεινής Χατζηβαρίτη που
στρέφεται κατά του Κωνσταντίνου Λυµπερόπουλου, του Οδυσσέα Αθανασίου της Μαρίας
Νικολάου Καββαδά, του Ιερου Ναού Αγίας Αικατερίνης Κατωχωρίου Λευκάδας , του Ιερού Ναού
Αγίου ∆ηµητρίου Κατωχωρίου Λευκάδας, του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής στο Γένι Λευκάδας, του
Νοµάρχη Λευκάδας, του ∆ηµάρχου Λευκάδας, της Ιεράς Μητρόπολης Λευκάδας, της Κοινότητας
Κατωχωρίου Λευκάδας, της Κοινότητας Βλυχού Λευκάδας του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε την οποία
προσδιορίσθηκε εκ νέου δικάσιµος για την 9-2-2015 της από 26-10-2006 αγωγής των ως άνω
εναγόντων Φωτεινής Χατζηβαρίτη κατά του Κωνσταντίνου Λυµπερόπουλου, του Οδυσσέα
Αθανασίου της Μαρίας Νικολάου Καββαδά, του Ιερου Ναού Αγίας Αικατερίνης Κατωχωρίου Λευκάδας
, του Ιερού Ναού Αγίου ∆ηµητρίου Κατωχωρίου Λευκάδας, του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής στο Γένι
Λευκάδας, του Νοµάρχη Λευκάδας, του ∆ηµάρχου Λευκάδας, της Ιεράς Μητρόπολης Λευκάδας, της
Κοινότητας Κατωχωρίου Λευκάδας, της Κοινότητας Βλυχού Λευκάδας , του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Με την ως άνω αγωγή αιτείται να κηρυχθούν άκυρες οι διαθήκες της θετής µητέρας της, Οντι
Καββαδά, ήτοι η απο 30-5-1996 ιδιόγραφή διαθήκη της, η οποία κηρύχθηκε κυρία µε το
υπ'αριθ'1168/14/3/1997 πρακτικό Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ,και δηµοσιεύθηκε στα βιβλία
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διαθηκών του Πρωτοδικείου Αθηνών, στον τόµο 1988, µε αριθµό 51, ως και η υπ'αριθ'7563/5/9/1996
δηµόσια διαθήκη της, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Συµβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών
Σταµάτη Κατωπόδη, δηµοσιεύτηκε δε στα βιβλία διαθηκών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε το
υπ'αριθ1873/9/5/1997 πρακτικό, κατά το µέρος κατά το οποίο προσβάλλουν την νόµιµη µοίρα της.
Να αναγνωρισθεί για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό , κληρονόµος της αποβιωσάσης
θετής µητέρας της, Οντι Καββαδά του Γρηγορίου και της Κωνσταντίνας, σε ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου
επι της περιγραφείσης στο ιστορικό της παρούσης κληρονοµιαίας περιουσίας, ήτοι νόµιµος
µεριδούχος ,άλλως δε σε ποσοστό που να καλύπτει τη διαφορά της ως την αξία της νόµιµης µοίρας
της.
Να υποχρεωθούν οι εναγόµενοι να της αποδώσουν το 1/2 εξ αδιαιρέτου της περιγραφόµενης στο
ιστορικό της παρούσας κληρονοµιαίας περιουσίας , άλλως να της αποδώσουν το ποσοστό που θα
καλύπτει τη διαφορά ως αξία της νόµιµης µοίρας. Σε περίπτωση άρνησής τους να διαταχθεί η
αποβολή τους απο την νοµή και κατοχή του συνόλου των κληρονοµιαίων πραγµάτων (ακινήτων,
κινητών, χρηµάτων ) κατά το ποσοστό που περιορίζει τη νόµιµη µοίρα της. Να διαταχθεί η
εγκατάσταση της σε αυτά κατά το ποσοστό της νόµιµης µοίρας της.
Στην υπόθεση αυτή οι πρώην Πρόεδροι των Κοινοτητων Κατωχωρίου και Βλυχού και ο
∆ήµαρχος Λευκάδας είχαν ορισθεί εκτελεστές της διαθήκης.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο .
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
- να δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, να παρασταθεί στην ως άνω 9-2-2015 ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή η µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, κατά της αριθ'70958/2014 κλήσης
της Φωτεινής Χατζηβαρίτη που επαναφέρει προς συζήτηση την απο 26-10-2006 αγωγή της ως άνω
ενάγουσας κατά του Κωνσταντίνου Λυµπερόπουλου, του Οδυσσέα Αθανασίου, της Μαρίας
Νικολάου Καββαδά, του Ιερου Ναού Αγίας Αικατερίνης Κατωχωρίου Λευκάδας , του Ιερού Ναού
Αγίου ∆ηµητρίου Κατωχωρίου Λευκάδας, του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής στο Γένι Λευκάδας, του
Νοµάρχη Λευκάδας, του ∆ηµάρχου Λευκάδας, της Ιεράς Μητρόπολης Λευκάδας, της Κοινότητας
Κατωχωρίου Λευκάδας, της Κοινότητας Βλυχού Λευκάδας του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ή
- να διορίσει άλλο δικηγόρο κατ' εντολή της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας για να
συνεπικουρεί και να επιµελείται την πορεία της δίκης και εν γένει να αντικρούσει µε κάθε νόµιµο µέσο
ήθελε απαιτηθεί για την υπεράσπιση των εννόµων συµφερόντων του ∆ήµου Λευκάδας.»
Στη συνεδρίαση είναι παρών ο δικηγόρος Λευκάδας κ. Χρυσοβαλάντης Καραλάγας, ο οποίος στη
ανωτέρω αγωγή εκπροσωπεί την Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος & Ιθάκης, ο οποίος ενηµέρωσε την
επιτροπή για το ιστορικό της υπόθεσης.
Η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη στη συνέχεια πρότεινε να δοθεί εντολή στον ανωτέρω
δικηγόρο να εκπροσωπήσει και τον ∆ήµο Λευκάδας, διότι η ίδια λόγω φόρτου εργασίας, δεν θα
προλάβει να συντάξει προτάσεις για την ανωτέρω υπόθεση.
Ο κ. Καραλάγας στη συνέχεια πρότεινε ως αµοιβή του για τον χειρισµό της ανωτέρω υπόθεσης για
τον ∆ήµο Λευκάδας, το ποσό των 750,00 ευρώ.
Ο κ.Γκογκάκης Γρηγόρης στη συνέχεια είπε: Με δεδοµένο ότι ο ∆ήµος µας, σύµφωνα µε την διαθήκη
δεν είναι συνδικαιούχος στην περιουσία της Όντι Καββαδά, αλλά µόνο συνδιαχειριστής και υπό τον
όρο ότι θα συσταθεί ίδρυµα, όρος ο οποίος σήµερα δεν υφίσταται. ∆εν υπάρχει κατά τη γνώµη µου
συµφέρον ή όφελος του ∆ήµου να εµπλακεί στην δικαστική διαµάχη της διανοµής της περιουσίας της
Όντι Καββαδά και κατά συνέπεια δεν πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος.
Ο κ. Βλάχος Κων/νος, προτείνει να εκπροσωπηθεί ο ∆ήµος από τον κ. Καραλάγα.
Με την ανωτέρω πρόταση του κ. Βλάχου, συµφώνησαν και οι κ.κ. Νικητάκης Μάρκος, Σέρβος
Κων/νος, Οδυσσέας Γιαννιώτης και Καρφάκη Μαριάννα.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντος του κ. Γκογκάκη
Γρηγόριου, αποφασίζει:

Την χορήγηση εντολής στον δικηγόρο Λευκάδας, Χρυσοβαλάντη Καραλάγα, να παρασταθεί
στην ως άνω 9-2-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, κατά
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της αριθ'70958/2014 κλήσης της Φωτεινής Χατζηβαρίτη που επαναφέρει προς συζήτηση την απο 2610-2006 αγωγή της ως άνω ενάγουσας κατά του Κωνσταντίνου Λυµπερόπουλου, του Οδυσσέα
Αθανασίου, της Μαρίας Νικολάου Καββαδά, του Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Κατωχωρίου
Λευκάδας , του Ιερού Ναού Αγίου ∆ηµητρίου Κατωχωρίου Λευκάδας, του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής
στο Γένι Λευκάδας, του Νοµάρχη Λευκάδας, του ∆ηµάρχου Λευκάδας, της Ιεράς Μητρόπολης
Λευκάδας, της Κοινότητας Κατωχωρίου Λευκάδας, της Κοινότητας Βλυχού Λευκάδας και του
Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 10/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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