ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 16/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 125/2015

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 4 του µήνα Ιουνίου του
έτους 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 10410/29-5-2015 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γκογκάκης Γρηγόριος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Σέρβος Κων/νος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
6.
7.
8.
9.

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

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε 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 1ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου, για άσκηση διεκδικητικής αγωγής
ακινήτου, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Λευκάδας, εµβαδού 250 τ.µ. περίπου στη θέση Άµµος, Τ.Κ.
Βασιλικής, κατά του Γεράσιµου Πολίτη του Πέτρου.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆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 η αριθ'1) 1163/2004 απόφαση του Εφετείου Πατρών , η αριθ'980/2005
έκθεση αποβολής και εγκαταστάσεως , και η αριθ'11704/27/2/2006 διόρθωση πράξης οροφοκτησίας
και συµβολαίων γονικής παροχής, δυνάµει των οποίων επάγονται τα ακόλουθα:
Ο πρώην ∆ήµος Απολλωνίων είχε εµπλακεί σε δικαστικούς αγώνες περί το έτος 1997 µετά του
Γεράσιµου Πολίτη , ο οποίος άσκησε αγωγή µε αίτηµα την αναγνώριση του εµπράγµατος
δικαιώµατος κυριότητας ακινήτου περίπου 1.300 τ.µ που βρίσκεται στην θέση Αµµος της πρώην
Κοινότητας Βασιλικής. Αρχικά αναγνωρίστηκε ο ∆ήµος Απολλωνίων κύριος του ως άνω ακινήτου εν
συνεχεία οµως ανατράπηκε η απόφαση στο Εφετείο και αναγνωρίσθηκε εν τέλει ο Γεράσιµος
Πολίτης µιας εκτάσεως περίπου 1300 τ.µ περίπου. Ο Γεράσιµος Πολίτης εν συνεχεία έχοντας στην
διάθεσή του την αριθ' 1163/2004 απόφαση του Εφετείου Πατρών και ενώ εκκρεµούσε απόφαση του
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Αρείου Πάγου επι της ως άνω απόφασης του Εφετείου αυτός συνέταξε το αριθ'11.704/2006
διορθωτικό συµβόλαιο στο οποίο αναφέρει επι λέξει ότι επιδικάστηκε στον Γεράσιµο Πολίτη τµήµα
εκτάσεως 1550 τ.µ ενώ η απόφαση ανέφερε ότι του επιδικάστηκαν 1.300 τ.µ Επειδή ο ως άνω
Γεράσιµος Πολίτης είναι κακόπιστος νοµέας του ακινήτου εκτάσεως 1.550 τ.µ .Εχει αποσπάσει
δηλαδή 250 επιπλέον τετραγωνικά µέτρα εµβαδόν απο την πρώην Σχολική Κοινότητα και το έχει
προσαρτήσει στην δική του ιδιοκτησία.
Επιπλέον επειδή στο σχέδιο πόλεως τον κατέταξαν για 1.300 τ.µ και όχι για 1.550 αυτός προσέφυγε
ενώπιον του Εισαγγελέως Πληµµελειοδικών Λευκάδας ο οποίος µε τη σειρά του έχει απαγγείλει
κατηγορίες σε τρεις υπαλλήλους της Υ∆ΟΜ και σε δεκαπέντε πρώην δηµοτικούς Συµβούλους του
∆ήµου Λευκάδας.
Επειδή τείνει να συµπληρωθεί στο πρόσωπό του ως ανω καταπατητή δυνάµει του αριθ'11704/2006
συµβόλαιο η δεκαετής χρησικτησία και τότε ο ∆ήµος Λευκάδας θα έχει απωλέσει κάθε εµπράγµατο
δικαίωµα επι του ως άνω ακινήτου.
Επειδή κρίνω σκόπιµο να ασκηθεί εναντίον του αγωγή για διεκδίκηση των 250 τ.µ που απέσπασε
απο την ιδιοκτησία του ∆ήµου Λευκάδας και την προσάρτησε στην δική του ιδιοκτησία. Στο σηµείο
αυτό είναι απαραίτητη η συνδροµή των Τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας, δια συντάξεως
τοπογραφικού διαγράµµατος
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ
Ζητώ απο την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να χορηγήσει εντολή στην ∆ικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας να ασκήσει διεκδικητική αγωγή ακινήτου ιδιοκτησίας του ∆ήµου Λευκάδας εντός του
ρυµοτοµικού σχεδίου της Βασιλικής, εµβαδού 250 τ.µ κατά του Γεράσιµου Πολίτη του Πέτρου
κατοίκου τοπικής Κοινότητας Απολλωνίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων του ∆ήµου
Λευκάδας και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας όποτε ήθελε προσδιορισθεί η ως άνω αγωγή, και εν πάσει περιπτώσει να υποστηρίξει τα
νόµιµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.»
Στη συνέχεια η δικηγόρος του ∆ήµου, ενηµέρωσε αναλυτικότερα επί του θέµατος, τα µέλη της
επιτροπής.
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 στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, να ασκήσει
διεκδικητική αγωγή ακινήτου ιδιοκτησίας του ∆ήµου Λευκάδας εντός του ρυµοτοµικού σχεδίου της
Βασιλικής, εµβαδού 250 τ.µ κατά του Γεράσιµου Πολίτη του Πέτρου κατοίκου Τοπικής Κοινότητας
Απολλωνίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων του ∆ήµου Λευκάδας και εκπροσώπηση του
∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας όποτε ήθελε προσδιορισθεί η
ως άνω αγωγή, και εν πάσει περιπτώσει να υποστηρίξει τα νόµιµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 125/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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