Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:25/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:209/2011
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.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.25-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για τoν ορισµό της δικηγόρου Βαίας
Μανταλά σχετικά µε υπόθεση που αφορά σε διαφορά µεταξύ πρώην ∆ήµου
Καρυάς και Γ.Γλένη.
Εισηγήτρια: κ.Μαυρέτα Καρύδη,
∆ικηγόρος ∆ήµου
Ο Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
« Περιήλθε στην υπηρεσία µου ο φάκελος δικογραφίας που αφορά σε διαφορά
µεταξύ του πρώην ∆ήµου Καρυάς κατά του Γεωργίου Γλένη.
Αντικείµενο της ως άνω διαφοράς ήταν η αναγνώριση εµπράγµατος
δικαιώµατος επί ακινήτου ιδιοκτησίας πρώην ∆ήµου Καρυάς.
Την ως άνω διαφορά είχε χειρισθεί η ∆ικηγόρος Βαία Μανταλά και έχει εκδοθεί
τελεσίδικη αποφάση και αµετάκλητη από τον Αρειο Πάγο ,σύµφωνα µε την οποία
αναγνώρισε τον ∆ήµο Καρυάς κύριο ακινήτου που βρίσκεται στην Καρυά Λευκάδας.
Πλήν όµως ο Γεώργιος Γλένης δεν έχει αποχωρήσει από το ως άνω ακίνητο για
το λόγο αυτό ο ∆ήµος Λευκάδας θα πρέπει να προβεί περαιτέρω σε εκτέλεση της ως
άνω απόφασης. Προς τούτο αρµόζει όµως να δοθεί εντολή προς την ∆ικηγόρο που
είχε χειρισθεί την ως άνω διαφορά να ολοκληρώσει και το στάδιο της εκτέλεσης της
απόφασης ,µε κάθε διαδικαστική ενέργεια που ήθελε απαιτηθεί.
Eκτός των παραπάνω διαδικαστικών ενεργειών θα πρέπει να προηγηθεί αίτηση µε
την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας για να διορθωθεί και να καταχωρηθεί στο

εθνικό κτηµατολόγιο και συγκεκριµένα στο κτηµατολογικό γραφείο Καρυάς το τµήµα
του ως άνω ακινήτου που σήµερα φέρεται µε την επωνυµία άγνωστος.
Όµως στο σηµείο αυτό δηλώνω αδυναµία και κώλυµα υποστήριξης µιας
υπόθεσης που βρίσκεται στο στάδιο της εκτέλεσης αφού διεξήχθησαν όλα τα
δικαστήρια µε άλλο ∆ικηγόρο, προσκρούει στα άρθρα του Κώδικα δεοντολογίας περί
δικηγόρων.
Σύµφωνα µε την περίπτωση ιε’,εδάφιον α του άρθρου 72/3852/2010 περί
αρµοδιοτήτων της οικονοµικής επιτροπής, µπορεί κατ’εξαίρεση µε απόφαση της η
οικονοµική επιτροπή να αναθέτει σε δικηγόρο ανά υπόθεση, ζητηµάτων ,τα οποία
έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του δήµου και απαιτούν εξειδικευµένη
γνώση η εµπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αµοιβή του ∆ικηγόρου ορίζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.∆.Κ. Ητοι,για την εξώδικη η
δικαστική αντιµετώπιση νοµικών ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία η
σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευµένη νοµική γνώση η εµπειρία η αµοιβή του
δικηγόρου καθορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού η Κοινοτικού Συµβουλίου κατά
παρέκκλιση των προηγούµενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε
πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών τους. Για το λόγο αυτό εισηγούµαι
προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας,
να δοθεί εντολή στη
∆ικηγόρο Βάια Μανταλά να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας και
να προβεί σε οποιαδήποτε εξώδικη διαδικαστική ενέργεια προς εκτέλεση των ως
άνω αποφάσεων ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει , να
δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο Βάια Μανταλά να υποστηρίξει τα συµφέροντα του
∆ήµου Λευκάδας και να προβεί σε οποιαδήποτε εξώδικη διαδικαστική ενέργεια προς
εκτέλεση των ως άνω αποφάσεων.
Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 ιε’,εδάφιον α του Ν.3852/10, µετά από διαλογική συζήτηση
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Με επτά (7) ψήφους υπέρ και έναν(1) παρών, του κ.Γαβρίλη ∆ηµήτριου, να δοθεί
εντολή στη ∆ικηγόρο Βάια Μανταλά να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου
Λευκάδας και να προβεί σε οποιαδήποτε εξώδικη διαδικαστική ενέργεια προς
εκτέλεση των ως άνω αποφάσεων σχετικά µε υπόθεση που αφορά σε διαφορά
µεταξύ πρώην ∆ήµου Καρυάς και Γ.Γλένη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:209 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

