ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 5/2016 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 25/2016
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 1 του μήνα Φεβρουαρίου
του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 1570/28-1-2016 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 ΔιοίκησηςΠρόγραμμα 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. Ζουριδάκης Ευτύχιος
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Σέρβος Κων/νος
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.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος προσήλθε μετά την συζήτηση του θέματος Ε.Η.Δ. και πριν την συζήτηση
του 1ου θέματος της Η.Δ.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 7ο της Η.Δ.: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στον Δικηγόρο Ευστάθιο Σκλαβενίτη, για
παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Στερεάς
Ελλάδας, κατά της κλήσης με αριθμό 104/2014 και κατά του Φωτίου Μαχαίρα.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρο 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 στο γραφείο μου, η από 13.02.2014 κλήση των: 1) Φωτίου Μαχαίρα και 2)
Νικολάου Μαχαίρα κατά του Δήμου Λευκάδας, ως καθολικού διαδόχου του αρχικού διαδίκου Δήμου
Ελλομένου Λευκάδας, που απευθύνεται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας
(αριθμός έκθεσης κατάθεσης 104/2014), η συζήτηση της οποίας ορίσθηκε αρχικά για την δικάσιμο της
12.01.2016 με αριθμό πινακίου 11 και, μετά από αναβολή, ορίσθηκε δικάσιμος η 13.12.2016. Με την
ανωτέρω Κλήση επαναφέρεται προς συζήτηση η έφεση των 1) Φωτίου Μαχαίρα και 2) Νικολάου
Μαχαίρα κατά του Δήμου Λευκάδας, ως καθολικού διαδόχου του αρχικού διαδίκου Δήμου Ελλομένου
Λευκάδας, προς εξαφάνιση της με αριθμό 259/2007 οριστικής απόφασης του Μονομελούς
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Πρωτοδικείου Λευκάδας, σύμφωνα με όσα ορίζει η με αριθμό 812/2009 προδικαστική απόφαση του
Εφετείου Πατρών.
Δυνάμει της με αριθμό 110/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας,
είχε δοθεί εντολή στον Δικηγόρο Λευκάδας Ευστάθιο Σκλαβενίτη να παρασταθεί ενώπιον του
Εφετείου Πατρών και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Λευκάδας (πρώην Δήμο Ελλομένου Λευκάδας)
κατά των 1) Φωτίου Μαχαίρα και 2) Νικολάου Μαχαίρα. Η ως άνω υπόθεση εκδικάζεται ενώπιον του
Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, στο οποίο έχουν υπαχθεί οι υποθέσεις που ήσαν
εκκρεμείς ενώπιον του Εφετείου Πατρών, κατά τον χρόνο σύστασης του Εφετείου Δυτικής Στερεάς
Ελλάδας.
Η ανωτέρω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας,
καθόσον το επίδικο βρίσκεται στην θέση «Φαγιάς» περιφέρειας Περιγιαλίου Λευκάδας, ήτοι σε
τουριστική περιοχή πλησίον του Νυδριού Λευκάδας και έχει τεράστια αξία.
Περαιτέρω, η υπόθεση απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, καθόσον πρόκειται για
υπόθεση διόρθωσης αρχικών εγγραφών του Κτηματολογίου, την οποία (εξειδικευμένη γνώση και
εμπειρία) διαθέτει ο Δικηγόρος Ευστάθιος Σκλαβενίτης.
Επίσης, ο ανωτέρω Δικηγόρος γνωρίζει καλά την υπόθεση, διότι χειρίσθηκε την υπόθεση
πρωτοδίκως με επιτυχία, ως πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου Ελλομένου, δεδομένου ότι με την
υπ’ αριθμό 259/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας (εκκαλούμενη)
απορρίφθηκε η ένδικη αγωγή των 1) Φωτίου Μαχαίρα και 2) Νικολάου Μαχαίρα κατά του Δήμου
Ελλομένου Λευκάδας.
Για τους λόγους αυτούς γνωμοδοτώ να ανανεωθεί η εντολή στον Δικηγόρο Λευκάδας
Ευστάθιο Σκλαβενίτη, για να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας,
προς αντίκρουση της από 13.02.2014 κλήσης των 1) Φωτίου Μαχαίρα και 2) Νικολάου Μαχαίρα κατά
του Δήμου Λευκάδας, ως καθολικού διαδόχου του αρχικού διαδίκου Δήμου Ελλομένου Λευκάδας,
που απευθύνεται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (αριθμός έκθεσης
κατάθεσης 104/2014), στην δικάσιμο της 13.12.2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή
ματαίωση δικάσιμο, σύμφωνα με το άρθρο 72 Ν 3852/2010.»
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:
Ανανεώνει την εντολή στον Δικηγόρο Λευκάδας Ευστάθιο Σκλαβενίτη, για να παρασταθεί
ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, προς αντίκρουση της από 13.02.2014
Κλήσης των 1) Φωτίου Μαχαίρα και 2) Νικολάου Μαχαίρα κατά του Δήμου Λευκάδας, ως καθολικού
διαδόχου του αρχικού διαδίκου Δήμου Ελλομένου Λευκάδας, που απευθύνεται ενώπιον του
Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (αριθμός έκθεσης κατάθεσης 104/2014), στην δικάσιμο
της 13.12.2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, σύμφωνα με το
άρθρο 72 Ν 3852/2010.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 25/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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