Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:33/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:291/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 11η του
μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
32909/7.11.2011 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 εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5] Ζουριδάκης Ευτύχιος
6] Mαργέλης Γεώργιος
7) Μπραντζουκάκης Νικολ.
8) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαζής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.33-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για ορισμό Δικηγόρου για άσκηση
αίτησης αντικατάστασης Πραγματογνώμονα
και παράσταση και
εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας κατά τη δικάσιμο της 18/11/2011 .
Εισηγήτρια:κα.Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος του Δήμου

Ο Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
«Βάσει της αριθ’ 77/1996 μη οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας διατάχθηκε ενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε αναγνωριστική αγωγή του
Δήμου Λευκάδας κατά του Γεωργίου Κόγκα, και προς το σκοπό αυτό διατάχθηκε
διορίστηκε πραγματογνώμονας ο Παναγιώτης Ζαβιτσάνος κάτοικος Λευκάδας, ομως
αφού παρήλθαν δέκα έτη και ο συγκεκριμένος πραγματογνώμονας δεν έδωσε την
πραγματογνωμοσύνη που έδει ,αντικαταστάθηκε με επιμέλεια της Δικηγόρου του
Δήμου Λευκάδας με την αριθ’ 84/2008 απόφαση του ιδίου ως άνω Δικαστηρίου ο ως
άνω πραγματογνώμονας με τον Παύλο Καρύδη.Ο ως άνω πραγματογνώμονας

αφου έδωσε τον κανονισμένο όρκο του Πραγματογνώμονα στο Δικαστήριο,δεν έχει
δώσει μέχρι σήμερα Πραγματογνωμοσύνη .Επειδή η εκκρεμής διαφορά κινδυνεύει να
παραγραφεί εν επιδικία προς τούτο προτείνεται η άμεση αντικατάσταση του Παύλου
Καρύδη εκ νέου με νέο πραγματογνώμονα
Επειδή η αίτηση αντικατάστασης Πραγματογνώμονα εισάγεται με τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων, ήτοι με συνοπτικές δικονομικές διαδικασίες, προς τούτο
προσδιορισμός του συγκεκριμένου Δικαστηρίου έγινε για τις 18/11/2011.
Περαιτέρω εισηγούμαι στην οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,
να δώσει εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, να παρασταθεί κατά την ως
άνω δικάσιμο η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή αυτής και να υπερασπίσει τα
δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας ,υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την αίτηση του
πρώην Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο τρόπο και».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει στην Επιτροπή ,να δώσει εντολή
στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, να παρασταθεί κατά την ως άνω δικάσιμο η σε
οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή αυτής και να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου
Λευκάδας ,υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την αίτηση του πρώην Δήμου Λευκάδας με
κάθε νόμιμο τρόπο, καθώς και να
ασκήσει αίτηση αντικατάστασης
Πραγματογνώμονα.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 Ν.3852/2010 , μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
Δίνει εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, να παρασταθεί κατά την ως άνω
δικάσιμο 18-11-11, η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή αυτής και να υπερασπίσει
τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας ,υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την αίτηση του
πρώην Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο τρόπο, καθώς και να ασκήσει αίτηση
αντικατάστασης Πραγματογνώμονα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:291/2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

