ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 4/2016 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 7/2016
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 21 του μήνα Ιανουαρίου
του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 797/15-1-2016 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 έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Γκογκάκης Γρηγόριος
6. Σέρβος Κων/νος
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Καρφάκη Μαριάννα
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της μειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους, κας Σταματέλου Δήμητρας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα
Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Εφετείου Δυτικής
Στερεάς Ελλάδας, στη δικάσιμο της 9ης-2-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση
δικάσιμο, κατά της Αικατερίνης Σύριου.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, 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:
«Περιήλθε εις γνώση μας η από 15/9/2015 και αριθμό κατάθεσης 174/2015 κλήση του
Δημητρίου Αρβανίτη σύμφωνα με την οποία επάγονται τα ακόλουθα:
Κατά της αντιδίκου Αικατερίνης Συρίου και της υπ’αριθ’ 268/2012 αποφάσεως του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδος, τόσον αυτός όσο και ο Δήμος Λευκάδος άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς
Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας τις από 23-10-2012 και με αριθμό κατάθεσης 36/2012 και 16-102012 και με αριθμό κατάθεσης 33/2012 εφέσεις μας αντιστοίχως, η συζήτηση των οποίων έλαβε
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χώρα στη δικάσιμο της 8ης Απριλίου 2014. Μετά ταύτα εκδόθηκε η με αριθμό 119/2014 απόφαση του
Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, η οποία ανέβαλε την έκδοση της οριστικής
απόφασης και η οποία διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης της κρινόμενης έφεσης στο
ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, με τη φροντίδα του επιμελέστερου των διαδίκων, προκειμένου
κατά τη νέα συζήτηση της υπόθεσης να έχει προηγηθεί αυτοψία στο επίδικο ακίνητο από τον εισηγητή
δικαστή εφέτη Γ. Αλεξόπουλο , παρουσία των διαδίκων και των τεχνικών τους συμβούλων για την
αντίληψη του αντικειμένου της απόδειξης με τις δικές του αισθήσεις δηλ. της ταυτότητας του επιδίκου
ακινήτου και ειδικότερα του ζητήματος, αν στο νότιο τμήμα του (ενδίκου ακινήτου), διέρχεται
κοινόχρηστος αγροτικός δρόμος. Επειδή η διενέργεια της αυτοψίας πραγματοποιήθηκε στις 14
Ιουλίου 2015, ζητά να προσδιορισθεί από το Δικαστήριο η νέα δικάσιμος, ήτοι η 9η Φεβρουαρίου
2016 ώστε να συζητηθούν η από 23-10-2012 και με αριθμό κατάθεσης 36/2012 και η από 16-102012 και με αριθμό κατάθεσης 33/2012 εφέσεις αυτού και του Δήμου Λευκάδας αντίστοιχα, κατά της
Αικατερίνης Συρίου και κατά της υπ’αριθ’268/2012 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας
Επειδή ο Δήμος Λευκάδας έχει έννομο συμφέρον προς τούτο
Επειδή η Δικηγόρος του Δήμου Λευκάδας είχε λάβει εντολή με την αριθ’245/2012 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας να παρασταθεί στην πρώτη επ’ ακροατηρίου
συζήτηση ενώπιον του ως άνω Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας να παρασταθεί και
να εκπροσωπήσει τον Δήμο Λευκάδας
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
Να δοθεί εντολή στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας να παρασταθεί στην ως άνω 9-02-2016
δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο ενώπιον του Μονομελούς
Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας και
να υποστηρίξει τις από 23-10-2012 και με αριθμό κατάθεσης 36/2012 και από 16-10-2012 και με
αριθμό κατάθεσης 33/2012 εφέσεις του Δημητρίου Αρβανίτη και του Δήμου Λευκάδας αντίστοιχα κατά
της Αικατερίνης Συρίου και κατά της υπ’αριθ’268/2012 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου,
όπως είχε διαταχθεί με την αριθ’ 119/2014 απόφαση του ιδίου ως άνω Δικαστηρίου και εν γένει να
υποστηρίξει τα έννομα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας, με οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια ήθελε
απαιτηθεί.»
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:
Την χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί
στην ως άνω 9-02-2016 δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο ενώπιον
του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα του
Δήμου Λευκάδας και να υποστηρίξει τις από 23-10-2012 και με αριθμό κατάθεσης 36/2012 και από
16-10-2012 και με αριθμό κατάθεσης 33/2012 εφέσεις του Δημητρίου Αρβανίτη και του Δήμου
Λευκάδας αντίστοιχα κατά της Αικατερίνης Συρίου και κατά της υπ’αριθ’268/2012 αποφάσεως του
Μονομελούς Πρωτοδικείου, όπως είχε διαταχθεί με την αριθ’ 119/2014 απόφαση του ιδίου ως άνω
Δικαστηρίου και εν γένει να υποστηρίξει τα έννομα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας, με
οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 7/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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