Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:30/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:250/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 4η του
µήνα Οκτωβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.
29868/30.09.2011 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
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2 ) Αραβανής Ανδρέας
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5] Γαζής Αναστάσιος
6] Mαργέλης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ζουριδάκης Ευτύχιος
2.Γαβρίλης ∆ηµήτρης
3.Μπραντζουκάκης Νικολ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής
κ.Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.30-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Επιτροπής για αντικατάσταση δικηγόρου, κατόπιν της 229/11
απόφασής της , σχετικά µε αγωγή κατά Αναστασίου Κοτζοχάµπου κατοίκου
Αθηνών.
Εισηγήτρια: κα.Μαυρέτα Καρύδη
∆ικηγόρος του ∆ήµου
Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ,
« Περιήλθε στην υπηρεσία µου αντίγραφο της από 13/12/2010 αγωγής του
∆ήµου Λευκάδας που συνέταξε η ∆ικηγόρος Αγγελική Καλλέργη ,κατόπιν της
αριθ’18/2010 εντολής της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Η ως άνω ∆ικηγόρος έλαβε την ως άνω εντολή διότι η ∆ικηγόρος του ∆ήµου
Λευκάδας δήλωσε προσωπική αδυναµία , σύµφωνα µε το αριθ’6 παρ.3 του Κώδικα
δεοντολογίας του ∆ικηγορικού λειτουργήµατος σε συνδυασµό µε το άρθρο 38 και 39
του ιδίου Κώδικα.
Περαιτέρω η αγωγή αυτή ασκείται κατά του Αναστασίου Κοτζοχάµπου κατοίκου
Αθηνών .
Αντικείµενο της ως άνω αγωγής είναι η αναγνώριση κυριότητας του ακινήτου
τµήµατος 6.799 τ.µ του ∆ήµου Λευκάδας ,το οποίο φέρεται να έχει καταχωρήσει ως
ιδιοκτησία του ο Αναστάσιος Κοτζοχάµπος. Το ως άνω ακίνητο είναι τµήµα µιας
ευρύτερης έκτασης που έχει ο ∆ήµος Λευκάδας, στη θέση Αγιος Αθανάσιος Φρυνίου
Λευκάδας.

Η ως άνω αγωγή συζητείται στις 11/11/2011 µε προηγούµενο όµως αίτηµα του
άρθρου214 Α Κ.Πολ.∆ συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.
Η ως άνω απόπειρα συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς διεξάγεται στις
6/09/2011 , γραφείο συνάντησης των διαδίκων ορίσθηκε το γραφείο της Κας
Καλλέργη. Πλην όµως ο ∆ήµος Λευκάδας κατά την ως άνω ηµεροµηνία δεν θεώρησε
απαραίτητη την παρουσία στο γραφείο της Κας Καλλέργη γιατί δεν υπήρχε σηµείο
επικοινωνίας µε την αντίδικο πλευρά, ούτε αντικείµενο συµβιβασµού, προς τούτο η
συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς απέβη άκαρπη και συντάχθηκε πρακτικό
αποτυχίας εκ της ως άνω ∆ικηγόρου ,απόπειρας συµβιβασµού.
Περαιτέρω η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας µε την αριθ’229/2011
απόφαση της έδωσε εντολή στη Κα Κατερίνα Τσερέ για να συνεπικουρεί το έργο
της ως άνω ∆ικηγόρου Πατρών , πλήν όµως µε την από 27/9/2011 εξώδικη
επιστολή παραίτηση της προς τον ∆ήµο Λευκάδας δεν αποδέχθηκε τον ορισµό της ,
διότι στην υπόθεση αυτή έχει προσωπικό κώλυµα.
Ακολούθως ο ∆ήµος Λευκάδας από την παρούσα διαφορά έλκει ιδιαίτερα έννοµα
συµφέροντα και προς τούτο κρίνω σκόπιµο να ορισθεί και ∆ικηγόρος του
∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, ο οποίος θα συνεπικουρεί το έργο της Κας
Αγγελικής Καλλέργη, για περισσότερη επίρρωση και ενίσχυση των συµφερόντων
του ως άνω ∆ήµου Λευκάδας.
Επειδή ο Κύριος Ολυµπος Παρασκευάς ∆ικηγόρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Λευκάδας έχει όλα τα ως άνω εχέγγυα και προσόντα.
Προς τούτο εισηγούµαι στην οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας,
την πρόταση να αναθέσει στον Ολυµπο Παρασκευά , ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Λευκάδας, κατ’εξαίρεση δικαστικού χειρισµού της υπόθεσης, να
συνεπικουρεί το έργο της ως άνω ∆ικηγόρου. Ητοι να παρίσταται ενώπιον όλων εν
γένει των ∆ικαστηρίων πρώτου και δεύτερου βαθµού, να συντάσσει δικόγραφα, και
να εκπροσωπεί εν γένει τον ∆ήµο Λευκάδας σε κάθε δικαστική ,η εξώδικη ενέργεια η
οποία ήθελε απαιτηθεί».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει στην Επιτροπή την ανάθεση της
παραπάνω υπόθεσης, τη σχετική µε την αγωγή κατά του Αναστασίου Κοτζοχάµπου,
στον Ολυµπο Παρασκευά , ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας.
Και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 περ.ιε Ν.3852/2010 , µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
Αναθέτει στον Ολυµπο Παρασκευά , ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Λευκάδας, κατ’εξαίρεση δικαστικού χειρισµού, να συνεπικουρεί το έργο της ως άνω
∆ικηγόρου σχετικά µε την υπόθεση αγωγής κατά Αναστασίου Κοτζοχάµπου κατοίκου
Αθηνών.
Συγκεκριµένα να παρίσταται ενώπιον όλων εν γένει των ∆ικαστηρίων πρώτου και
δεύτερου βαθµού, να συντάσσει δικόγραφα, και να εκπροσωπεί εν γένει τον ∆ήµο
Λευκάδας σε κάθε δικαστική ,η εξώδικη ενέργεια η οποία ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:250 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

