ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 6/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 42/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 10 του µήνα Μαρτίου του
έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 4369/6-3-2015 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γκογκάκης Γρηγόριος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος (1ο αναπληρ.)
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
6. Σταµατέλου ∆ήµητρα
7.
8.
9.

Απόντες
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σέρβος Κων/νος
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλέστηκε και είναι παρόν το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς
Ευάγγελος, στη θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της
πλειοψηφίας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 2ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για ανανέωση εντολής στον δικηγόρο του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ευάγγελο
Γκιουγκή, για παράσταση του ∆ήµου Λευκάδας κατά τη συνεδρίαση της 16ης/3/2015, ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, κατά Φωτεινής Χατζηβαρίτη.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
« Περιήλθε εις γνώση µας η αριθ’70958/2014 κλήση των ως άνω Φωτεινής Χατζηβαρίτη που
στρέφεται
κατά
του Κωνσταντίνου Λυµπερόπουλου, του Οδυσσέα Αθανασίου της Μαρίας
Νικολάου Καββαδά, του Ιερου Ναού Αγίας Αικατερίνης Κατωχωρίου Λευκάδας , του Ιερού Ναού
Αγίου ∆ηµητρίου Κατωχωρίου Λευκάδας, του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής στο Γένι Λευκάδας, του
Νοµάρχη Λευκάδας, του ∆ηµάρχου Λευκάδας, της Ιεράς Μητρόπολης Λευκάδας, της Κοινότητας
Κατωχωρίου Λευκάδας, της Κοινότητας Βλυχού Λευκάδας του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε την οποία
προσδιορίσθηκε εκ νέου δικάσιµος για την 9-2-2015 της από 26-10-2006 αγωγής των ως άνω
εναγόντων Φωτεινής Χατζηβαρίτη
κατά
του Κωνσταντίνου Λυµπερόπουλου, του Οδυσσέα
Αθανασίου της Μαρίας Νικολάου Καββαδά, του Ιερου Ναού Αγίας Αικατερίνης Κατωχωρίου
Λευκάδας, του Ιερού Ναού Αγίου ∆ηµητρίου Κατωχωρίου Λευκάδας, του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής
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στο Γένι Λευκάδας, του Νοµάρχη Λευκάδας, του ∆ηµάρχου Λευκάδας, της Ιεράς Μητρόπολης
Λευκάδας, της Κοινότητας Κατωχωρίου Λευκάδας, της Κοινότητας Βλυχού Λευκάδας , του Ελληνικού
∆ηµοσίου.
Με την ως άνω αγωγή αιτείται να κηρυχθούν άκυρες οι διαθήκες της θετής µητέρας της, Οντι
Καββαδά, ήτοι η απο 30-5-1996 ιδιόγραφή διαθήκη της, η οποία κηρύχθηκε κυρία µε το
υπ'αριθ'1168/14/3/1997 πρακτικό Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δηµοσιεύθηκε στα βιβλία
διαθηκών του Πρωτοδικείου Αθηνών, στον τόµο 1988, µε αριθµό 51, ως και η υπ'αριθ'7563/5/9/1996
δηµόσια διαθήκη της, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Συµβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών
Σταµάτη Κατωπόδη, δηµοσιεύτηκε δε στα βιβλία διαθηκών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε το
υπ'αριθ1873/9/5/1997 πρακτικό, κατά το µέρος κατά το οποίο προσβάλλουν την νόµιµη µοίρα της.
Να αναγνωρισθεί για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό , κληρονόµος της αποβιωσάσης
θετής µητέρας της, Οντι Καββαδά του Γρηγορίου και της Κωνσταντίνας, σε ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου
επι της περιγραφείσης στο ιστορικό της παρούσης κληρονοµιαίας περιουσίας, ήτοι νόµιµος
µεριδούχος ,άλλως δε σε ποσοστό που να καλύπτει τη διαφορά της ως την αξία της νόµιµης µοίρας
της.
Να υποχρεωθούν οι εναγόµενοι να της αποδώσουν το 1/2 εξ αδιαιρέτου της περιγραφόµενης στο
ιστορικό της παρούσας κληρονοµιαίας περιουσίας , άλλως να της αποδώσουν το ποσοστό που θα
καλύπτει τη διαφορά ως αξία της νόµιµης µοίρας. Σε περίπτωση άρνησής τους να διαταχθεί η
αποβολή τους απο την νοµή και κατοχή του συνόλου των κληρονοµιαίων πραγµάτων (ακινήτων,
κινητών, χρηµάτων ) κατά το ποσοστό που περιορίζει τη νόµιµη µοίρα της. Να διαταχθεί η
εγκατάσταση της σε αυτά κατά το ποσοστό της νόµιµης µοίρας της.
Στην υπόθεση αυτή οι πρώην Πρόεδροι των Κοινοτητων Κατωχωρίου και Βλυχού και ο
∆ήµαρχος Λευκάδας είχαν ορισθεί εκτελεστές της διαθήκης.
Επειδή κατ 'ακολουθίαν της άνω κοινοποίησης της κλήσης ο ∆ήµος Λευκάδας, χωρίς να
γνωρίζει ότι µε την αριθ'141/2007 απόφαση είχε χορηγηθεί από την ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του
πρώην ∆ήµου Λευκάδας εντολή, για να παρασταθεί και εκπροσωπηθεί ο ∆ήµος Λευκάδας για
προηγούµενα δικαστήρια στον ∆ικηγόρο Αθηνών, Ευάγγελο Γκιουγκή, και επειδή καθ΄ όλο αυτό το
διάστηµα δεν είχε ουδεµία ενηµέρωση απο τον ως άνω δικηγόρο, χορήγησε ι εντολή στον ∆ικηγόρο
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Χρυσοβαλάντη Καραλάγα δυνάµει της µε αριθµό 10/2015
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, εντολή για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου
Λευκάδας κατά την δικάσιµο που είχε αρχικά προσδιορισθεί να εκδικασθεί η ως άνω αγωγή.
Περαιτέρω όµως ο ∆ήµος Λευκάδας, λαµβάνει επιστολή µε την συνηµµένη σε αυτό απόφαση της
δηµαρχιακής Επιτροπής από τον ως άνω δικηγόρο Ευάγγελο Γκιουγκή, µε την πρόσκληση και
παρατήρηση απο αυτόν να επικαιροποιήσει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας την εντολή
που του είχε αρχικά χορηγηθεί απο τον πρώην ∆ήµο Λευκάδας, ο οποίος µάλιστα είχε και
συµβολαιογραφική πληρεξουσιότητα απο τον πρώην ∆ήµαρχο κο Φέτση.
Επειδή για λόγους δεοντολογικούς, αρµόζει να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας
ο ως άνω ∆ικηγόρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ευάγγελος Γκιουγκής
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο .
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να δοθεί εντολή στο ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ευάγγελο Γκιουγκή οµού µετά
του Χρυσοβαλάντη Καραλάγα του έτερου ∆ικηγόρου, να παρασταθούν και να εκπροσωπήσουν τον
∆ήµο Λευκάδας, στην ως άνω δικάσιµο της 16ης-3-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή
µαταίωση δικάσιµο, ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και να υπερασπίσουν τα
δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, κατά της αριθ'70958/2014 κλήσης της Φωτεινής Χατζηβαρίτη που
επαναφέρει προς συζήτηση την απο 26-10-2006 αγωγή της ως άνω ενάγουσας κατά
του
Κωνσταντίνου Λυµπερόπουλου, του Οδυσσέα Αθανασίου της Μαρίας Νικολάου Καββαδά, του Ιερού
Ναού Αγίας Αικατερίνης Κατωχωρίου Λευκάδας , του Ιερού Ναού Αγίου ∆ηµητρίου Κατωχωρίου
Λευκάδας, του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής στο Γένι Λευκάδας, του Νοµάρχη Λευκάδας, του
∆ηµάρχου Λευκάδας, της Ιεράς Μητρόπολης Λευκάδας, της Κοινότητας Κατωχωρίου Λευκάδας, της
Κοινότητας Βλυχού Λευκάδας του Ελληνικού ∆ηµοσίου και εν γένει να αντικρούσουν µε κάθε νόµιµο
µέσο ήθελε απαιτηθεί τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.»
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Ο κ. Γκογκάκης Γρηγόρης εµµένει στη θέση του που είχε καταθέσει και στην προηγούµενη σχετική,
αρ. 10/2015 απόφαση της Ο.Ε. η οποία έχει ως εξής:
Με δεδοµένο ότι ο ∆ήµος µας, σύµφωνα µε την διαθήκη δεν είναι συνδικαιούχος στην περιουσία της
Όντι Καββαδά, αλλά µόνο συνδιαχειριστής και υπό τον όρο ότι θα συσταθεί ίδρυµα, όρος ο οποίος
σήµερα δεν υφίσταται. ∆εν υπάρχει κατά τη γνώµη µου συµφέρον ή όφελος του ∆ήµου να εµπλακεί
στην δικαστική διαµάχη της διανοµής της περιουσίας της Όντι Καββαδά και κατά συνέπεια δεν πρέπει
να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος.
∆ιευκρινήσεις επί του θέµατος, έδωσε η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν τέσσερα µέλη της Ο.Ε. οι κ.κ. Νικητάκης Μάρκος, Γιαννιώτης
Οδυσσέας, Βλάχος Κων/νος και Χαλικιάς Ευάγγελος.
Λευκό ψήφισε η κα Σταµατέλου ∆ήµητρα.
Κατά ψήφισε ο κ. Γκογκάκης Γρηγόρης.
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,
- Την παραπάνω ψηφοφορία, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στον
∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ευάγγελο
Γκιουγκή, οµού µετά του Χρυσοβαλάντη Καραλάγα του έτερου ∆ικηγόρου, να παρασταθούν και να
εκπροσωπήσουν τον ∆ήµο Λευκάδας, στην ως άνω δικάσιµο της 16ης-3-2015 ή σε οποιαδήποτε
άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και να
υπερασπίσουν
τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, κατά της αριθ'70958/2014 κλήσης της
Φωτεινής Χατζηβαρίτη που επαναφέρει προς συζήτηση την απο 26-10-2006 αγωγή της ως άνω
ενάγουσας κατά
του Κωνσταντίνου Λυµπερόπουλου, του Οδυσσέα Αθανασίου της Μαρίας
Νικολάου Καββαδά, του Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Κατωχωρίου Λευκάδας , του Ιερού Ναού
Αγίου ∆ηµητρίου Κατωχωρίου Λευκάδας, του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής στο Γένι Λευκάδας, του
Νοµάρχη Λευκάδας, του ∆ηµάρχου Λευκάδας, της Ιεράς Μητρόπολης Λευκάδας, της Κοινότητας
Κατωχωρίου Λευκάδας, της Κοινότητας Βλυχού Λευκάδας του Ελληνικού ∆ηµοσίου και εν γένει να
αντικρούσουν µε κάθε νόµιµο µέσο ήθελε απαιτηθεί τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 42/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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