ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 50/2016 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 315/2016
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 9 του µηνός Νοεµβρίου
του έτους 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 22792/4-11-2016 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Βλάχος Κων/νος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Σέρβος Κων/νος
4.
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5.
6. Περδικάρης Αθανάσιος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
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 ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
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ΘΕΜΑ 5 της Η.∆. : Ενηµέρωση Ο.Ε. για την αρ. 937/2016 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου
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 αριθ’ 937/2016 Απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Στην αγωγή –κλήση που είχε ασκήσει η Φωτεινή Αναστασίου Χατζηβαρίτη, κατά των εναγοµένων:
1) Κωσταντίνου Λυµπερόπουλου, 2) Οδυσσέα Αθανασίου, 3) Μαρίας συζ.Νικολάου Καββαδά, 4) Ιερό
Ναό Αγίας Αικατερίνης Κατωχωρίου Λευκάδας, 5) Ιερό Ναό Αγίου ∆ηµητρίου Κατωχωρίου Λευκάδας,
6)Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Γενίου Λευκάδας, 7) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 8) ∆ήµου Λευκάδας, 9)
Ιεράς Μητρόπολης και του προσθέτως παρεµβαίνοντος Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Απο τα στοιχεία που προσκοµίστηκαν στο ∆ικαστήριο, προκύπτει ότι η ενάγουσα είναι θετή κόρη του
αδελφού της φυσικής µητέρας του Οδυσσέα Καββαδά του Γρηγορίου, ότι συνεπεία των δύο
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χαρακτηριστικών των φύλλων άλλαξε το φύλο της ,όπου µεταγενέστερα ονοµάστηκε Όντι Καββαδά .
Η ανωτέρω απεβίωσε στις 4-2-1997 στην Αθήνα και ότι κατέλειπε διάφορες διαθήκες µε την
τελευταία ιδιόγραφη διαθήκη µεταξύ άλλων όριζε ότι από τα µετρητά που ήθελαν βρεθεί κατά το
χρόνο του θανάτου της επιθυµεί να περιέλθει ποσό 1.000.000 δραχµές στον Ιερό Ναό Αγίας
Αικατερίνης Κατωχωρίου Λευκάδας, 1.000.000 στον Ιερό Ναό Αγίου ∆ηµητρίου Λευκάδας και ποσό
1.000.000 στον Ναό Αγίας Κυριακής Λευκάδας, ενώ η υπόλοιπη περιουσίας της η οποία ήθελε βρεθεί
κατά το χρόνο του θανάτου της να χρησιµοποιηθεί για την σύσταση ιδρύµατος µε την επωνυµία: Οντι
Καββαδά και σκοπό τη δηµιουργία µονάδα αιµοκάθαρσης στη Λευκάδα µε τη δήλωση ότι οι
οριζόµενοι εκτελεστές της διαθήκης της, ήτοι ο εκάστοτε Νοµάρχης , ∆ήµαρχος και Μητροπολίτης και
οι πρώην κοινότητες Βλυχού και Κατωχωρίου Λευκάδας, να µπορούν να διαθέτουν και να αξιοποιούν
τα περιουσιακά της στοιχεία κατά την ελεύθερη κατά πλειοψηφία απόφασή τους. Περαιτέρω η
ενάγουσα άσκησε αγωγή και ζητούσε να κηρυχθούν άκυρες η µε αριθµό 7563/5-9-1996 και απο 305-1996 διαθήκες, µε τις οποίες εγκαταστάθηκαν κληρονόµοι και εκτελεστές οι πιο πάνω λόγω
ανικανότητας προς σύνταξη της διαθέτιδας εξ αιτίας της ψυχικής κατάστασής της, η οποία της
περιόριζε αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής της.
Περαιτέρω δέχεται την αγωγή αναγνωρίζει την ακυρότητα των απο 30-5-1996 ιδιόγραφη διαθήκη η
οποία κηρύχθηκε κυρία µε το αρ.1168/14-3-1997 πρακτικό του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
που δηµοσιεύθηκε στα βιβλία διαθηκών του Πρωτοδικείου Αθηνών στον τόµο 1988 µε αριθµό 51 και
β) την µε αριθµό 7563/1996 διαθήκη, αναγνωρίζει ότι το κληρονοµικό δικαίωµα της ενάγουσας ως
νοµίµου µεριδούχου το οποίο δικαιούται να λάβει αυτή για τη συµπλήρωση της νόµιµης µοίρας της
ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 εξ αδιαιρέτου επι του συνόλου της πραγµατικής κινητής και ακίνητης
περιουσίας της αποβιώσασας την 4-2-1997 στην Αθήνα, Οντι Καββαδά.
Επειδή στην παρούσα περίπτωση ο ∆ήµος Λευκάδας που παραστάθηκε ενώπιον του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών ως εκτελεστής της ως άνω διαθήκης µε τους ∆ικηγόρους Χρυσοβαλάντη
Καραλάγα και Ηλία Γκιούγκη µε ενηµέρωσαν ότι δεν κρίνεται σκόπιµο από την πλευρά του ∆ήµου
Λευκάδας να ασκήσει έφεση κατά της ως άνω αριθ’ 937/2016 απόφασης του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών .
Επειδή θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση και αν ασκηθεί έφεση και η υπόθεση συζητηθεί και στον
δεύτερο βαθµό η ως άνω ενάγουσα διαφαίνεται ότι θα δικαιωθεί .
Επειδή η ως άνω απόφαση επιδόθηκε στις 30/9/2016 στον ∆ήµο Λευκάδας
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας δεν φαίνεται να ζηµιώνεται άµεσα εκ της ως άνω απόφασης
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να τεθεί το θέµα στην Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας προς συζήτηση και να
αποφασίσει περί µη άσκησης Έφεσης κατά της αριθ’ 937/2016 απόφασης του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών .
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,
κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντος του κ. Αθανασίου
Περδικάρη, αποφασίζει:
Τη µη άσκησης Έφεσης κατά της αριθ’ 937/2016 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 315/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα µέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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