ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 92/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 28 του µήνα Απριλίου
του έτους 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 7503/24-4-17 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα
Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας, στη δικάσιµο της 5ης Μαϊου 2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή
µαταίωση δικάσιµο, προς απόκρουση της από 30-9-2015 κύριας παρέµβασης του ∆ηµητρίου
Σκιαδαρέση, πoυ στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας, του Ελληνικού ∆ηµοσίου, της Κατωπόδη
Σουσάνας, του Κατωπόδη Κωνσταντίνου, του Αραβανή Ευστράτιου, του Γαντζία Πέτρου.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός
ηµερήσιας διάταξης του θέµατος για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα
Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας, στη δικάσιµο της 5ης Μαϊου 2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή
µαταίωση δικάσιµο, προς απόκρουση της από 30-9-2015 κύριας παρέµβασης του ∆ηµητρίου
Σκιαδαρέση, πoυ στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας, του Ελληνικού ∆ηµοσίου, της Κατωπόδη
Σουσάνας, του Κατωπόδη Κωνσταντίνου, του Αραβανή Ευστράτιου, του Γαντζία Πέτρου.
Στη συνέχεια 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 30-09-2017 και αριθµό κατάθεσης 163/2015 κύρια
παρέµβαση του ∆ηµητρίου Σκιαδαρέση, που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας, του Ελληνικού
∆ηµοσίου , της Κατωπόδη Σουσάνας , του Κατωπόδη Κωνσταντίνου, του Αραβανή Ευστράτιου , του
Γαντζία Πέτρου , δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
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Ότι ο παππούς του ενάγοντα , ∆ηµήτριος Σκιαδαρέσης του Πάνου, άφησε µε δηµόσια
διαθήκη την ψιλή κυριότητα σε ένα αγροτεµάχιο µε ένα ελαιόδενδρο, επι του οποίου υπάρχει ισόγεια
οικία που βρίσκεται στην αγροτική περιφέρεια του ∆ήµου Λευκάδας στην τοποθεσία ΤΣΕΧΛΙΜΠΟΥ το
οποίο έχει ΚΑΕΚ 340260902012/0/0.
Το ακίνητο αυτό απεικονίζεται στο απο µηνός Οκτωβρίου 2013 της πολιτικού µηχανικού Αλίκης
Κύρκου και προσδιορίζεται µε τους αριθµούς 1-2-3-4-5-6-7-8-1 έχει έκταση διακόσια ενενήντα έξι
τετραγωνικά µέτρα .
Ότι εντός του αγροτεµαχίου αυτού υπάρχει ισόγεια οικία που έχει εµβαδόν 53,14 τ.µ
Ότι το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στην κυριότητα του κληρονοµουµένου παππού του ∆ηµήτριου
Σκιαδαρέση του Πάνου , µε το υπ' αριθµόν 1848/22-09-1970 συµβόλαιο του Συµβολαιογράφου
Λευκάδας Αντωνίου Μαλακάση, εξ αγοράς απο τον ∆ήµο Λευκάδας, ο οποίος εκπροσωπήθηκε απο
τον ∆ήµαρχο Λευκάδας Θεόδωρο Ζωϊτά .
Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµάνω ότι ο ως άνω αντίδικος πληροφορήθηκε ότι ο ∆ήµος Λευκάδας
είχε ενωρίτερον ασκήσει αγωγή να αναγνωρίσει ένα ακίνητο στην Τεχλιµπού µεγαλύτερης επιφάνειας
το κληροδότηµα Σκένα, διότι είχε καταστεί κληρονόµος µε τη διαθήκη του Σκένα
Εν συνεχεία προέβη σε σύνταξη τοπογραφικού διαγράµµατος και προσέφυγε δικαστικά να
αναγνωρίσει αρχικά τα χαλάσµατα της εκκλησίας στην Τσεχλιµπού, η οποία έφερε την επωνυµία
Λατινική εκκλησία και εν συνεχεία άσκησε δεύτερη αγωγή για να αναγνωρίσει και το γεωτεµάχιο µε
ΚΑΕΚ 340260902012/0/΄΄το οποίο έφερε επωνυµία αγνώστου. Το ως άνω ακίνητο λοιπόν µε την
παρέµβασή του διεκδικεί και αµφισβητεί ο ∆ηµήτριος Σκιαδαρέσης του Γεωργίου µε την παρούσα
υπο κρίση Κύρια Παρέµβαση .
Επειδή ο ∆ήµος έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο, δηλαδή να αντικρούσει την παρέµβαση του ως
άνω ενάγοντα η οποία θα συνεκδικασθεί µε την αντίθετη αγωγή του ∆ήµου Λευκάδας για διόρθωση
του ακινήτου που φέρει επωνυµία αγνώστου και προέρχεται απο το κληροδότηµα Σκένα.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να χορηγηθεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα
Καρύδη, να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας και να αποκρούσει την αριθ'
163/015 Κύρια Παρέµβαση του ∆ηµητρίου Σκιαδαρέση του Γεωργίου και της Ευγενίας που στρέφεται
κατά του ∆ήµου Λευκάδας, του Ελληνικού ∆ηµοσίου , της Κατωπόδη Σουσάνας, του Κατωπόδη
Κωνσταντίνου, του Αραβανή Ευστράτιου , του Γαντζία Πέτρου, που εκδικάζεται στις 5-05-2017 ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας και εν γένει να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο.»
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 στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας και να αποκρούσει την αριθ' 163/015 Κύρια
Παρέµβαση του ∆ηµητρίου Σκιαδαρέση του Γεωργίου και της Ευγενίας που στρέφεται κατά του
∆ήµου Λευκάδας, του Ελληνικού ∆ηµοσίου , της Κατωπόδη Σουσάνας, του Κατωπόδη Κωνσταντίνου,
του Αραβανή Ευστράτιου , του Γαντζία Πέτρου, που εκδικάζεται στις 5-05-2017 ή σε οποιαδήποτε
άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και εν
γένει να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 92/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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