Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:2/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:32/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 2η του
μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
2270/27.1.2012 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 εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νίκος
7)Μπραντζουκάκης Νίκος
8) Mαργέλης Γεώργιος
9] Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
10ο ΘΕΜΑ
Η.Δ. : της αριθ.2-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής σε δικηγόρο,
σχετικά με την ερμηνεία διαθήκης του Πολίτη Γεώργιου.
Εισηγήτρια: κα. Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος του Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
« Περιήλθε στην υπηρεσία μου το από 1412/10/11/2011 υπηρεσιακό σημείωμα της
Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων σχετικά με την διαθήκη του Πολίτη Γεώργιου,
καθώς και των εγγράφων που την συνοδεύουν και αφορούν σε οικόπεδο εντός
οικισμού της Τ.Κ.Κοντάραινας, το οποίο ο διαθέτης επιθυμεί να αφήσει στην Τοπική
Κοινότητα Κοντάραινας.
Από την μελέτη των ως άνω προσκομισθέντων στοιχείων του φακέλου
προκύπτουν τα παρακάτω:

Ο ως άνω διαθέτης μεταξύ των άλλων ακινήτων που είχε αναφέρει και ένα οικόπεδο
στη θέση πηγάδια 2 στρεμμάτων εντός του χωριού Κοντάραινας, το οικόπεδο αυτό
το κάνει δωρεά για να κτιστεί εντός αυτού ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου
χωρητικότητας 80 θαμώνων, στην μια πλευρά της εκκλησίας και στο εμφανές μέρος
να τοποθετηθεί μαρμάρινη πλάκα θα αναγραφεί με σεμνότητα δωρεά Πολίτη
Γεώργιου του Πάνου εις μνήμη του πατρός του Πολίτη Πάνου του Σπύρου.
Επειδή στην ως άνω διαθήκη δεν προκύπτει με σαφήνεια εάν η πρώην Κοινότητα
Κοντάραινας, είναι εκτελεστής διαθήκης η κληροδόχος του ως άνω ακινήτου.
Προς τούτο βάσει του άρθρου 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, κάθε
αμφισβήτηση για την ερμηνεία της διαθήκης η άλλης πράξης με την οποία
διαθέτονται περιουσιακά στοιχεία με κληρονομιά, κληροδοσία η δωρεά υπέρ του
κράτους η κοινωφελών σκοπών, εφόσον αναφέρεται στον τρόπο της εκκαθάρισης
και γενικά της διαχείρισης και της εκτέλεσης της περιουσίας που έχει διατεθεί για το
κράτος η για κοινωφελή σκοπό, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του
Εφετείου Αθηνών.
Επειδή η ως άνω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου
Λευκάδας προς τούτο επιβάλλεται να δοθεί εντολή σε δικηγόρο , ο οποίος έχει
εξειδικευμένες γνώσεις στο Αστικό δίκαιο και συγκεκριμένα στο κληρονομικό δίκαιο.
Για το λόγο εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας , να
δοθεί άμεσα εντολή σε Δικηγόρο Αθηνών, ο φάκελος προς περαιτέρω επεξεργασία,
και να προβεί σε αίτηση με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ενώπιον του
αρμοδίου Δικαστηρίου, ήτοι του Εφετείου Αθηνών ,ώστε να αίρει την αμφισβήτηση
των όρων της τελευταίας διάθεσης της διαθήκης του ως άνω διαθέτη και να
υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει να ανατεθεί η παραπάνω υπόθεση
στο δικηγόρο των Αθηνών κ.Κατηφόρη Κων/νο, ο οποίος έχει εξειδικευμένες γνώσεις
στο Αστικό δίκαιο και συγκεκριμένα στο κληρονομικό δίκαιο, επειδή η ως άνω
υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας και κάλεσε
την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Αναθέτει την παραπάνω υπόθεση στο δικηγόρο των Αθηνών κ.Κατηφόρη Κων/νο, ο
οποίος έχει εξειδικευμένες γνώσεις στο Αστικό δίκαιο και συγκεκριμένα στο
κληρονομικό δίκαιο, επειδή η ως άνω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα
συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:32/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

