Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:16/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:112/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 5η του µήνα
Iουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.14409/31.5.2013 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος :Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6) Σώλος Φώτης
7) Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
12ο ΘΕΜΑ
Η.∆. : της αριθ.16-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για
χορήγηση εντολής στoν δικηγόρο
Λευκάδας, Ξεν. Γράψα, για ανακοίνωση δίκης προσεπίκληση σε αναγκαστική
παρέµβαση του Κων/νου Μεταξά, Νικολάου Γιαµπιτζάκη, Χριστ. Γιαµιπτζάκη,
κατά ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητ : κα.Μαυρέτα Καρύδη -∆ικηγόρος του ∆ήµου
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
“Περιήλθε στη υπηρεσία µου η απο 16 Νοεµβρίου 2012 ανακοίνωση δίκης του
Κωσταντίνου Μεταξά, Χριστόφορου Γιαµπιτζάκη, Νικολάου Γιαµπιτζάκη µε
προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέµβαση του ∆ήµου Λευκάδας κατά αγωγής που
έχει ασκήσει ο Σπυρίδων Μεσσήνης κατά των Κωνσταντίνου Μεταξά,Χριστόφορου
Γιαπιτζάκη, Νικόλαο Γιαµπιτζάκη η οποία προσδιορίσθηκε για να συζητηθεί στις 224-2013.
Η ως άνω ανακοίνωση δίκης έχει ως εξής:
Ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας ο Σπυρίδωνας Μεσσήνης του Κωσταντίνου και
της Κωσταντίνας άσκησε εναντίον µας την απο 1-11-2011 και αριθµό εκθέσεως
καταθέσεως 83/2011 αγωγή µε την οποία αιτείται να αναγνωρισθεί αποκλειστικός
κύριος νοµέας και κάτοχος του περιγραφόµενου στην αγωγή του εδαφικού
τµήµατος,το οποίο έχει έκταση εκατόν ενενήντα οκτώ τετραγωνικά µέτρα και σαράντα
ένα εκατοστά(198,41τ.µ) και εµφαίνεται στο απο Αυγούστου 2011 τοπογραφικό
διάγραµµα του πολιτικού µηχανικού Σοφοκλή Σταύρακα,περιγραφόµενο µε τα

στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-1 και συνορεύει γύρωθε επι της
πλευράς 1-2 µήκους 8,17 µ µε την δηµοτική οδό Ρούδας -Πόρου,επι της πλευράς 23-4-5-6-7-8-9 µήκους 6,65 µ συν 5,55µ συν 4,84µ συν 6,76µσυν10,01µσυν
4,20µσυν2,90µ µε δική τους ιδιοκτησία, επι της πλευράς 9-10 µήκους 6,13µ µε το
υπόλοιπο ακίνητο ιδιοκτησίας του Μεσσήνη και πέραν αυτού µε ιδιοκτησία
κληρονόµων Μαυρέτας Κονιδάρη. Συνάµα ζητά να µας απαγορευθεί κάθε µελλοντική
διατάραξη και µε οποιοδήποτε τρόπο προσβολή της νοµής του επι του ανωτέρω
τµήµατος του ακινήτου του,ιδία δε να µας απαγορευθεί να διερχόµαστε µέσω του
επιδίκου και να τοποθετούµε αντικείµενα εντός αυτού.
Επειδή λοιπόν το επίδικο τµήµα αποτελεί κοινόχρηστη δηµοτική οδό που ανήκει στο
∆ήµο Λευκάδας να γνωρίζει την ανωτέρω δίκη και είναι υπόχρεος να παρέµβει
κυρίως η προσθέτως στη µεταξύ ηµών και του παραπάνω ενάγοντος Σπυρίδωνα
Μεσσήνη εκκρεµούσα δίκη και να υποστηρίξει τα συµφέροντά του και εµας στην
απόκρουση της αγωγής.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας αντλεί έννοµα συµφέροντα απο την παρούσα δίκη,
Eπειδή σε αίτηση ασφαλιστικών µέτρων που άσκησε ο ∆ήµος Λευκάδας κατά του
Σπυρίδωνος Μεσσήνη ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λευκάδας είχε
χορηγηθεί εντολή εκτός απο την ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας στον ∆ικηγόρο
Λευκάδας Ξενοφώντα Γράψα ,ο οποίος µάλιστα εκπροσώπησε σε αυτή την δίκη τον
∆ήµο Λευκάδας χωρίς αµοιβή και προς τούτο κρίνω σκόπιµο να παρασταθεί εκ νέου
στο πολιτικό ∆ικαστήριο ήτοι το Ειρηνοδικείο Λευκάδας και να εκπροσωπήσει τον
∆ήµο Λευκάδας .
Επειδή έχει µελετήσει τον ως άνω φάκελλο δικογραφίας της διαφοράς αυτής και την
γνωρίζει άριστα.
Επειδή η ως άνω διαφορά απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία στο Αστικό
δίκαιο τις οποίες κατέχει άριστα ο ως άνω ∆ικηγόρος.
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας,
Να δοθεί άµεσα εντολή στον ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας,
Ξενοφώντα Γράψα, να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας κατά
την ως άνω ηµεροµηνία της 16-12-2013 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή
δικάσιµο, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας ,ήτοι να προβεί σε όλες τις
απαιτούµενες ενέργειες για την προάσπιση των συµφεροντων του ∆ήµου Λευκάδας
κατά της απο 1-11-2011 αγωγής του Σπυρίδωνα Μεσσήνη κατά των Μεταξά
Κωσταντίνου ,Χριστόφορου Γιαµπιτζάκη, Νικολάου Γιαµπιτζάκη, να ασκήσει
πρόσθετη η κύρια παρέµβαση υπέρ των Κωσταντίνου Μεταξά, Χριστόφορου
Γιαµπιτζάκη, Νικολάου Γιαµπιτζάκη και κατα του Σπυρίδωνα Μεσσήνη και εν γένει
να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
ανάθεση της παραπάνω υπόθεσης, σύµφωνα και µε την εισήγηση της δικηγόρου του
∆ήµου.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και µετά από διαλογική συζήτηση
οµόφωνα αποφασίζει
Χορηγεί εντολή στον, ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, Ξενοφώντα
Γράψα, να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας κατά την ως άνω
ηµεροµηνία της 16-12-2013 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο, ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Λευκάδας ,ήτοι να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για
την προάσπιση των συµφεροντων του ∆ήµου Λευκάδας κατά της απο 1-11-2011

αγωγής του Σπυρίδωνα Μεσσήνη κατά των Μεταξά Κωσταντίνου ,Χριστόφορου
Γιαµπιτζάκη, Νικολάου Γιαµπιτζάκη, να ασκήσει πρόσθετη η κύρια παρέµβαση υπέρ
των Κωσταντίνου Μεταξά, Χριστόφορου Γιαµπιτζάκη, Νικολάου Γιαµπιτζάκη και κατα
του Σπυρίδωνα Μεσσήνη και εν γένει να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου
Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 112/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

