ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 22/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 177/2015

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 27 του µήνα Ιουλίου του
έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ. 15792/23-7-15 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Σέρβος Κων/νος
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7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκογκάκης Γρηγόριος
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Ο κ. Γκογκάκης Γρηγόριος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 8ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε για χορήγηση εντολής στον δικηγόρο ∆ηµήτριο Πολλάλη για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας για:
Α) Αίτηση αντικατάστασης εκτελεστών διαθήκης του Παναγή Κοµηνού, ενώπιον του αρµόδιου
δικαστηρίου Πειραιώς και
Β) ∆ικαστική διεκδίκηση χρηµάτων που δεν αποδόθηκαν στο ∆ήµο Λευκάδας, από τους πρώην
εκτελεστές της διαθήκης.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, ∆ικηγόρος ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την γνωµοδότηση
της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στις 13-7-2015 η επιστολή του ∆ικηγόρου
∆ηµητρίου Πολάλη η οποία απευθύνεται 1) προς τον Πρόεδρο του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Καλάµου
∆ήµου Λευκάδας 2) Προς τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κο Μάρκο Νικητάκη και 3) προς την Νοµική
Σύµβουλο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη
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στην οποία µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Σας ενηµερώνω ότι, µετά από συντονισµένες ενέργειες του ∆ικηγορικού µου Γραφείου ,απεκαλύφθη
ότι, ο µισθωτής του διαµερίσµατος επί της συµβολής των οδών Τσαµαδού αρ.70 και Γρηγορίου
Λαµπράκη στον Πειραιά ,κος Παναγιώτης Μπούγαλης, το οποίο κάλεσα και προσήλθε στο γραφείο
µου την 3.7.2015, προτίθεται να σταµατήσει την καταβολή των µηνιαίων µισθωµάτων στον
λογαριασµό 061/780043-69 της Εθνικής Τράπεζας. Με παρακάλεσε να του κοινοποιήσω απόφαση
του αρµόδιου οργάνου (∆ηµάρχου , ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, Κοινοτικού ή ∆ηµοτικού Συµβουλίου
κτλ) µε την οποία θα καλείται όπως , του λοιπού, να καταθέτει το ενοίκιο στον τραπεζικό λογαριασµό
που θα συµµορφωθεί πάραυτα.
Περαιτέρω θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να κατατεθεί από την πλευρά του ∆ήµου αίτηση αντικατάστασης
εκτελεστών διαθήκης και παρακαλώ για την εξουσιοδότησή σας.
Επειδή οι δικαιούχοι του λογαριασµού εισέπρατταν τα µισθώµατα και δεν τα απέδιδαν στον
δικαιούχο , παρακαλώ για την εντολή σας για την δικαστική διεκδίκηση των χρηµάτων.
Επειδή ο κος ∆ηµήτρης Πολάλης είχε ασχοληθεί και στο παρελθόν και έχει µελετήσει το
φάκελο της διαθήκης Παναγιώτη Κοµηνού ο οποίος αφήνει µε την διαθήκη του µεταξύ άλλων και το
ως άνω διαµέρισµα επί της οδού Τσαµαδού, το οποίο είναι εκµισθωµένο και από τα µισθώµατα
άφηνε όρο στην διαθήκη του να τα διαχειρίζονται οι εκτελεστές διαθήκης για φιλανθρωπικούς
σκοπούς στην πρώην Κοινότητα Καλάµου, πλην όµως αυτοί τα χρήµατα τα παρακρατούσαν για ιδία
χρήση.
Επειδή ο ως άνω δικηγόρος έχει τις απαιτούµενες γνώσεις ως προς το Αστικό δίκαιο και
συγκεκριµένα στο κληρονοµικό δίκαιο και την εξειδικευµένη εµπειρία προς τούτο.
ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να χορηγηθεί άµεσα εντολή στον ως άνω ∆ικηγόρο ∆ηµήτριο Πολάλη α) να καταθέσει
για τον
∆ήµο Λευκάδας ως καθολικό διάδοχο της πρώην Κοινότητας Καλάµου
αίτηση
αντικατάστασης εκτελεστών διαθήκης του Παναγή Κοµηνού ενώπιον του αρµοδίου προς τούτο
∆ικαστηρίου
β) Αγωγή ενώπιον του αρµοδίου καθ’ ύλιν και τόπο ∆ικαστηρίου κατά των πρώην εκτελεστών
διαθήκης του Παναγή Κοµηνού και δικαιούχων του λογαριασµού είσπραξης µισθωµάτων του
διαµερίσµατος επί της οδού Τσαµαδού αρ.70 και Γρηγορίου Λαµπράκη στον Πειραιά ,
και εν γένει να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε διαδικαστική
ενέργεια η οποία ήθελε απαιτηθεί .»
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, οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στον ∆ικηγόρο ∆ηµήτριο Πολάλη,
να καταθέσει για τον ∆ήµο
Λευκάδας ως καθολικό διάδοχο της πρώην Κοινότητας Καλάµου:
Α) Αίτηση αντικατάστασης εκτελεστών διαθήκης του Παναγή Κοµηνού ενώπιον του αρµοδίου προς
τούτο ∆ικαστηρίου και
β) Αγωγή ενώπιον του αρµοδίου καθ’ ύλιν και τόπο ∆ικαστηρίου κατά των πρώην εκτελεστών
διαθήκης του Παναγή Κοµηνού και δικαιούχων του λογαριασµού είσπραξης µισθωµάτων του
διαµερίσµατος επί της οδού Τσαµαδού αρ.70 και Γρηγορίου Λαµπράκη στον Πειραιά ,
και εν γένει να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε διαδικαστική
ενέργεια η οποία ήθελε απαιτηθεί .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 177/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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