ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 31/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 210/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 17η του µήνα
Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 , ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 24222/12.9.2014
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 οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Σταµατέλου ∆ήµητρα
4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Κούρτης Γεώργιος
6. Κοντογεώργης Ηλίας
7. Βλάχος Κων/νος
8. Γκογκάκης Γρηγόριος
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για ορισµό δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου
Λευκάδας, για υποστήριξη της από 30-7-2014 αίτησης αντικατάστασης πραγµατογνώµονα
του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά Ιωάννη Γλένη
και Βασιλ. Βαρελη στην δικάσιµο της 19ης-9-2014.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος , Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Αντιδήµαρχος κ. Νικητάκη Μάρκος, Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούµενος το θέµα,
διάβασε στην επιτροπή την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Με την απο 30-7-2014 και αριθµό κατάθεσης 1/8/8/2014 αίτηση του ∆ήµου Λευκάδας
περί αντικατάστασης πραγµατογνώµονα , που στρέφεται κατά του Ιωάννη Γλένη του
Επαµεινώνδα και Βασιλικής Βαρελή του Λαµπρου στην οποία µεταξύ άλλων επάγονται τα
ακόλουθα:
Επι της απο 31-7-2009 διεκδικητικής αγωγής του ∆ήµου Λευκάδας και µε αριθµό έκθεσης
κατάθεσης 52/2009,κατά των αντιδίκων -εναγοµένων η οποία απευθύνεται ενώπιον του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που συζητήθηκε στις 24-7-2012 ενώπιον του
προαναφεροµένου ∆ικαστηρίου,συνεκδικασθείσα µε την απο 16-11-2010 ανακοίνωση
∆ίκης-Προσεπίκληση των αντιδίκων υπ'αριθ' έκθεσης κατάθεσης 82/2010 ,κατά των 1) Νίκης
χήρας Σπυρίδωνος Μαυροκεφάλου 2) ∆ηµητρίου Σπυρίδωνος Μαυροκεφάλου 3)Αγγέλου
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Σπυρ.Μαυροκεφάλου και Απόστολου Μαυροκεφάλου, εκδόθηκε η υπ'αριθ'61/2012 µη
οριστική απόφαση αυτού η οποία διέταξε τη διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης και των
αποδεικτικών θεµάτων της αγωγής,και διόρισε πραγµατογνώµονα τον Νικόλαο Χατζηδάκη,
Αγρονόµο-Τοπογράφο-Μηχανικό.
Στη συνέχεια, κατόπιν της απο 22-3-2013 και µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης 2/2013 αίτησης
του ∆ήµου Λευκάδας µε την υπ'αριθ'2/2013 πράξη της εισηγήτριας ∆ικαστή ορίσθηκε
χρόνος ορκίσεως του ως άνω πραγµατογνώµονα η 24-5-2013 .
Η ως άνω απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας επιδόθηκαν νόµιµα και
εµπρόθεσµα στον ως άνω διορισθέντα πραγµατογνώµονα, ο οποίος µε την απο 19-4-2013
αίτηση- ∆ήλωση του προς την γραµµατεία του Πρωτοδικείου Λευκάδας αποποιήθηκε τον
διορισµό του και δεν ορκίσθηκε κατά την ως άνω ορισθείσα ηµεροµηνία.
Μετά την ως άνω αποποίηση του παραπάνω πραγµατογνώµονα ο ∆ήµος Λευκάδας δια της
ως άνω δικηγόρου Ευφροσύνης Φίλιππα άσκησε ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας την απο 17-6-2013 αίτησή του περί αντικαταστάσεως του, στην οποία εκδόθηκε
η υπ'αριθ'36/2013απόφαση αυτού, η οποία έκαµε δεκτή την αίτηση ,διέταξε την
αντκατάστασή του ως άνω διορισθέντος πραγµατογνώµονα Νικολάου Χατζηδάκη και
διόρισε πραγµατογνώµονα την Μαρία Βασιλάκου του Παναγιώτη, τοπογράφο µηχανικό Τ.Ε
για να διενεργήσει την αναφερόµενη στην υπ'αριθ'61/2012 ως άνω απόφαση του
∆ικαστηρίου. Εν συνεχεία η ∆ικαστής όρισε τόπο και χρόνο όρκισης της παραπάνω
διορισθείσας πραγµατογνώµονος. Η ως άνω όµως αποποιήθηκε τον διορισµό της. Συνεπώς
συντρέχει νόµιµη περίπτωση να αντικατασταθεί η ως άνω µε άλλον πραγµατογνώµονα.
Επειδή την ως άνω υπόθεση την χειρίζεται η ως άνω ∆ικηγόρος Ευφροσύνη Φίλιππα, µε
εντολή της πρώην δηµαρχιακής Επιτροπής του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου .
Επειδή η απο 30-7-2014 αίτηση περί αντικατάστασης πραγµατογνώµονα υπογράφεται απο
την ∆ικηγόρο Μαυρέτα Καρύδη.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να συζητηθεί το παρόν θέµα και να αποφασίσει η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου
Λευκάδας να χορηγήσει εντολή στις ως άνω προαναφερόµενες ∆ικηγόρους αφενός την
Μαυρέτα Καρύδη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, αφετέρου στην Ευφροσύνη Φίλιππα
∆ικηγόρο, προς υποστήριξη
της αριθ' 1/2014 αίτησης του ∆ήµου Λευκάδας περί
αντικατάστασης πραγµατογνώµονα η οποία
εκδικάζεται ενώπιον του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας , κατά την δικάσιµο της 19-09-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'
αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και εν γένει να υποστηρίξει µε κάθε νόµιµο µέσο τα
συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας .»
Στη συνέχεια η δικηγόρος του ∆ήµου, ενηµέρωσε διεξοδικά τα µέλη της Ο.Ε. για την
ανωτέρω υπόθεση.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής, µόνο, στην δικηγόρο ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη,
προς υποστήριξη
της αριθ' 1/2014 αίτησης του ∆ήµου Λευκάδας περί αντικατάστασης
πραγµατογνώµονα η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας ,
κατά την δικάσιµο της 19-09-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση
δικάσιµο και εν γένει να υποστηρίξει µε κάθε νόµιµο µέσο τα συµφέροντα του ∆ήµου
Λευκάδας .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 210/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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