Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:25/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:210/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 24η του
µήνα Αυγούστου του έτους 2011, ηµέρα Tετάρτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.25366/19.08.2011 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 οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4] Γαζής Αναστάσιος
5] Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
6] Mαργέλης Γεώργιος
7] Μπραντζουκάκης Νικόλαος
8)Γαβρίλης ∆ηµήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής
κ.Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.25-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για τoν ορισµό του δικηγόρου
Γ.Μπακογιώργου σχετικά µε υπόθεση αγωγής του κ. Ε.Νικολαίδη κατά της
πρώην Κοινότητας Καλάµου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σολλίου.
Εισηγήτρια: κ.Μαυρέτα Καρύδη,
∆ικηγόρος ∆ήµου
Ο Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η από 3/6/2010 αγωγή του Ευθυµίου Νικολαίδη
κατά της πρώην Κοινότητας Καλάµου.
Προς τούτο καλείται ο ∆ήµος Λευκάδας ως καθολική διάδοχος αρχή να εµφανισθεί
και παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σολλίου κατά δικάσιµο στις 12/10/2011.
Η ως άνω αγωγή έχει ως αίτηµα να αναγνωρισθεί κύριος νοµέας και κάτοχος ο
ενάγων Ευθύµιος Νικολαίδης ,εµβαδού 211,24 τ.µ ακινήτου που βρίσκεται στον
Κάλαµο και στη θέση Μυρτιά όπως αποτυπώνεται στο προσαρτώµενο τοπογραφικό
διάγραµµα του από µηνός Οκτωβρίου 2006 αγρονόµου τοπογράφου µηχανικού
Γεωργίου Κόλλια µε τα στοιχεία 6,7,27,26,25,24,12,11,23,22,21
Η ως άνω αγωγή όµως είχε δοθεί από τον Πρόεδρο της τέως Κοινότητας
Καλάµου για να µελετήσει το φάκελο δικογραφίας και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα
της τέως Κοινότητας Καλάµου, στον ∆ικηγόρο Λευκάδας ,Γιώργο Μπακογιώργο.

Ως εκ τούτου είναι αντιδεοντολογικό και δηλώνω αδυναµία παράστασης να
αναλάβω την υπόθεση και την υποστήριξη των δικαιωµάτων του ∆ήµου Λευκάδας µε
τα ως άνω δεδοµένα.
Για το λόγο αυτό , εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας,
να δοθεί η εντολή στον ως άνω ∆ικηγόρο Γιώργο Μπακογιώργο ,να παρασταθεί
και να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας ως διάδοχο αρχή της
Κοινότητας Καλάµου , κατά την ως άνω η οποιαδήποτε µετ’αναβολή δικάσιµο
σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 και σε συνδιασµό του άρθρου 281 του
Κ.∆.Κ.».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει , να
δοθεί εντολή στο δικηγόρο Γιώργο Μπακογιώργο
,να παρασταθεί και να
υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας ως διάδοχο αρχή της Κοινότητας
Καλάµου , κατά την ως άνω η οποιαδήποτε µετ’αναβολή δικάσιµο.
Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και το άρθρου 281 του Κ.∆.Κ, µετά από διαλογική
συζήτηση
οµόφωνα αποφασίζει
να δοθεί εντολή στο δικηγόρο Γιώργο Μπακογιώργο
,να παρασταθεί και να
υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας ως διάδοχο αρχή της Κοινότητας
Καλάµου , κατά την ως άνω δικάσιµο στις 12/10/2011, ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Σολλίου , η σε οποιαδήποτε µετ’αναβολή δικάσιµο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:210 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

