Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 8/2014
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Συνεδρίασης της Oικονοµικής

Αριθ. Απόφ:80/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 20η του µήνα
Μαρτίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.7127/ 14.3.2014
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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σάντα-Μακρή Αικ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νίκος
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νίκ.
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής ,
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
4ο ΘΕΜΑ
Η.∆. : της αριθ.8-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
«Aπόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για ορισµό δικηγόρου για υπόθεση
κληρονοµιάς του ∆ηµητρίου Κοµηνού».
Εισηγήτ: κ.Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
«Κατ' ακολουθίαν της προφορικής επικοινωνίας που είχε ο Κος Σώλος Αντιδήµαρχος
Καλάµου µε τον ∆ικηγόρο Πειραιώς ∆ηµήτριο Πολάλη για την υπόθεση που αφορά
στο κληροδότηµα του Παναγή Κοµηνού του ∆ηµητρίου έλαβα την απο 14-3-2014 µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην οποία επάγονται τα παρακάτω:
Υστερα απο ενδελεχή έλεγχο που πραγµατοποιήσαµε στο Υποθηκοφυλακείο του
Πειραιά αλλά και στα αρχεία ∆ιαθηκών του Πρωτοδικείου Πειραιώς
Με το µε αριθµό 253/1985 πρακτικό της 8.5.1985( χωρίς να κηρυχθεί κυρία) µεταξύ
άλλων ορίζονται τα εξής:
Για την Κοινότητα της Νήσου Καλάµου Ιθάκης αφήνω ως κληροδότηµα το υπ'αριθµ.3
∆ιαµέρισµα του πέµπτου ορόφου της εν Πειραιεί ανωτέρω πολυκατοικίας,ορίζω δε
ως εκτελεστάς και διαχειριστάς του ανιψιούς µου,Σπυρίδων Χαραλάµπους Καρβούνη
,Πάνο Ιωάννου Καραβία και ∆ηµήτριο Στυλιανού Γιαννιώτη προς την κατεύθυνση
αυτοί να επιµελούνται την εκµίσθωση
του διαµερίσµατος εισπράττοντες τα
µισθώµατα τα οποία τα οποία µε την παρακράτησιν της πάσης φύσεως δαπανών
συντηρήσεως του ∆ιαµερίσµατος θα παραδίδουν εις την κοινότηταν Καλάµου τα
οποία θα τα διαθέτει δια φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Απο τον έλεγχο που διενεργήσαµε στο Υποθηκοφυλακείο το διαµέρισµα φαίνεται να
είναι µέχρι σήµερα στην ιδιοκτησία του θανόντος και δεν έχει καµµία πράξη
εκποίησης η αποδοχής κληρονοµίας .Η πολυκατοικία στην οποία βρίσκεται το
διαµέρισµα είναι στον Πειραιά επι της οδού Γρηγορίου Λαµπράκη (πρώην
Βασιλίσσης Σοφίας) αρ.118 και Τσαµαδού
Αρχικώς θα πρέπει να αναζητηθούν οι εκτελεστές που ορίζονται µε τη διαθήκη και
αυτοί να αποδεχθούν το λειτούργηµα τους ενώπιον του αρµοδίου Ειρηνοδικείου.Εάν
δεν ανευρεθεί κανείς απο τους εκτελεστές θα πρέπει να ορισθεί νέος εκτελστής.
Η υποχρέωση
υποβολής δήλωσης φόρου κληρονοµίας έχει αποσβεστεί µε
δεδοµένο ότι έχει παρέλθει πλέον των είκοσι ετών απο το θάνατο του διαθέτη και την
δηµοσίευση της διαθήκης.
Επίσης θα πρέπει να διαπιστωθεί η πραγµατική κατάσταση του διαµερίσµατος.
Περαιτέρω ο ως άνω δικηγόρος για τον ενδελεχή έλεγχο του στο Υποθηκοφυλακείο
Πειραιώς θα πρέπει να νοµιµοποιηθεί µε την χορήγηση εντολής της παρούσας
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Για τους παραπάνω λόγους,
Εισηγούµαι να χορηγηθεί εντολή στο ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς
Κο ∆ηµήτριο Πολάλη του Ηλία για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου
Λευκάδας ενώπιον του Υποθηκοφυλακείου Πειραιώς ως και ενώπιον του
Πρωτοδικείου Πειραιώς για την υπόθεση που αφορά στο Κληροδότηµα του Παναγή
Κοµηνού και εν γένει να του χορηγηθεί εντολή και πληρεξουσιότητα για οποιαδήποτε
διαδικαστική ενεργεια ήθελε απαιτηθεί προς την σύνταξη της συµβολαιογραφικής
πράξεως αποδοχής κληρονοµίας του κληροδοτήµατος του Παναγή Κοµηνού απο τον
∆ήµο Λευκάδας ως καθολικό διάδοχο της Κοινότητας Καλάµου και εν γένει να
υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή, να αποφασίσει για τη
χορήγηση εντολής στο δικηγόρο Πηραιώς, Πολάλη ∆ηµήτρη σύµφωνα µε την
παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή στο ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς κο ∆ηµήτριο
Πολάλη του Ηλία για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον
του Υποθηκοφυλακείου Πειραιώς ως και ενώπιον του Πρωτοδικείου Πειραιώς για την
υπόθεση που αφορά στο Κληροδότηµα του Παναγή Κοµηνού και εν γένει να του
χορηγηθεί εντολή και πληρεξουσιότητα για οποιαδήποτε διαδικαστική ενεργεια ήθελε
απαιτηθεί προς την σύνταξη της συµβολαιογραφικής πράξεως αποδοχής
κληρονοµίας του κληροδοτήµατος του Παναγή Κοµηνού απο τον ∆ήµο Λευκάδας ως
καθολικό διάδοχο της Κοινότητας Καλάµου και εν γένει να υποστηρίξει τα
δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 80/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

