ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 58ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 425/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 27 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους
2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 26414/21-12-2018 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
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Σέρβος Κων/νος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Θερµός Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Θερµός Ευάγγελος, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 3 της ηµερήσιας διάταξης: Ενηµέρωση της Ο.Ε. για µη άσκηση έφεσης (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010)
κατά της αριθ. 330/2018 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η ως άνω αριθ’ 330/2018 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
σύµφωνα µε την οποία εκδικάσθηκε η αριθ’149/2014 αγωγή της οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία Λίντλ
Ελλάς και Σια Οµόρρυθµη Εταιρεία για διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηµατολόγιο που
στρεφόταν κατά του ∆ήµου Λευκάδας.
Στην ως άνω απόφαση µεταξύ άλλων περιέχονται τα ακόλουθα:
∆έχεται την ως άνω αγωγή και αναγνωρίζει ότι κατά το χρόνο ενάρξεως του κτηµατολογίου στην περιοχή της
Λευκάδας η ενάγουσα εταιρεία ήταν δικαιούχος του δικαιώµατος της πλήρους κυριότητας του κατωθι ακινήτου
που βρίσκεται στην θέση Καλλιγόνι του τµήµατος του ακινήτου στο οποίο εδόθη ΚΑΕΚ
34026ΕΚ0008/0/0,εµβαδού επτακοσίων είκοσι ενός και είκοσι επτά εκατοστών το οποίο περιγράφεται στο από
1-11-2016 τοπογραφικό διάγραµµα του τοπογράφου µηχανικού Απόστολου Ζαχαριάδη µε τα στοιχεία
(3,1,2,6,37,8,36,35,34,31,30,32,33,27,18,28,41,3) ,µε αιτία κτίσης το µε αριθµό 12507/2004 συµβόλαιο
αγοραπωλησίας του συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σαραγιώτη Εµµανουήλ που µεταγράφηκε στα βιβλία
µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Λευκάδας στον τόµο 272 και µε α.α 55.
Επειδή σύµφωνα µε τις αριθ. 924/15/Φ.5.50 Υπηρεσιακές απόψεις της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και
Περιβάλλοντος του τµήµατος Πολεοδοµικών εφαρµογών προκύπτει ότι δεν έχει κανένα δικαίωµα ιδιοκτησίας ο
∆ήµος Λευκάδας επι του ως άνω ακινήτου, συνεπώς δεν στοιχειοθετείται κανένα εµπράγµατο δικαίωµα επι του
γεωτεµαχίου στο ∆ήµο Λευκάδας.
Ως εκ τούτου δεν συντρέχει κανένας λόγος έφεσης από πλευράς του ∆ήµου Λευκάδας ούτε ευδοκίµησης επ’
αυτής κατά της ως άνω απόφασης
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
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Εισηγούµαι στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να συζητήσει το παρόν θέµα και να αποφασίσει
περί µη άσκησης έφεσης κατά της αριθ. 330/2018 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.»
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:
Να µην ασκηθεί έφεση κατά της αριθ. 330/2018 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 425/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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