Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ. 13/2014 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 96/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 7η του
µήνα Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ.
8851/03.04.2014 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Πεντεσπίτης Νίκος
5) Γεωργάκης Βασίλειος (Αναπληρωµατικό Μέλος)
6) Μπραντζουκάκης Νίκ.
7) Ζουριδάκης Ευτύχιος

Γαβρίλης ∆ηµήτρης
Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής,
Αιµιλία Χαλκιοπούλου, Υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ ΤΗΣ Η.∆. : της αριθ.13-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας για εκδίκαση της αγωγής του Μάριου Περδικάρη κατά του
∆ήµου Λευκάδας, για διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηµατολόγιο.
Εισηγήτρια : κα Μαυρέτα Καρύδη,
δικηγόρος του ∆ήµου
Η κα Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος του ∆ήµου, διαβάζει στην Ο.Ε. την
εισήγησή της:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η από 18 Φεβρουαρίου 2014 αγωγή του Μάριου
Περδικάρη κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και κατά του ∆ήµου Λευκάδας για
διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Εθνικό κτηµατολόγιο δυνάµει της οποίας µεταξύ
άλλων επάγονται τα ακόλουθα :Τµήµα του ακινήτου του ως άνω ιδιοκτήτη εµβαδού
442,43 τ.µ ετµήθη απο την περιφερειακή λεωφόρο του σχεδίου πόλεως της περιοχής
Βαρδάνια .Σύµφωνα µε την αριθ'13/08 πράξη Νοµάρχη Λευκάδος µε την οποία
διορθώθηκε η 5/95 αναγνωρίσθηκε σε αυτόν το γήπεδο που έχει ΚΑ
0104053,εµβαδού 442,43 τ.µ και επιδόθηκε το τελικό οικόπεδο στο ΟΤ 327 µε
αριθµό τελικής ιδιοκτησίας 05,εµβαδού 486,24 τ,µ στο ΟΤ 336,δηλαδή διέθεσε σε
αυτόν έναντι των δικαιωµάτων του απο την καθολική προσάρτηση του τµήµατος
αυτού της ιδιοκτησίας του ο δεύτερος των εναγοµένων ∆ήµος Λευκάδας ένα απο τα
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αδιάθετα οικόπεδα της κυριότητα του σύµφωνα µε την πράξη εφαρµογής του
σχεδίου πόλεως. Παρόλον ότι νοµίµως παραχωρήθηκε και δυνάµει της ως άνω
διοικητικής πράξεως έγινε νοµίµως κύριος του άνω ακινήτου δεν είναι δυνατόν να
εγγράψει στο οικείο φύλλο του ακινήτου του την παραπάνω µεταβολή λόγω του ότι ο
αντίδικος ∆ήµος Λευκάδος δεν φρόντισε να τακτοποιήσει τα εν λόγω αδιάθετα
ακίνητα στο κτηµατολόγιο και να εγγράψει στα οικεία φύλλα ως ιδιοκτήτη τον εαυτό
του και δυνάµει της κείµενης νοµοθεσίας σε αυτόν περιήρχοντο τα ακίνητα της
κατηγορίας αυτής.
Περαιτέρω ζητά να αναγνωρισθεί απόλυτος κύριος, νοµέας και κάτοχος και κατά το
ποσοστόν των 100% της κυριότητας αυτού του ακινήτου που βρίσκεται εντός του
σχεδίου πόλεως του τέως ∆ήµου Λευκάδος που φέρει τον κτηµατολογικό αριθµό
340262001006/0/0 του κτηµατολογικού γραφείου Λευκάδας έχει εµβαδόν 487 τ,µ και
φέρεται ως αγνώστου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο.
Επειδή υπάρχει ανάγκη συνδροµής των Τεχνκών υπηρεσιών και της ∆ιεύθυνσης
Υ∆ΟΜ Λευκάδας.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να δοθεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας να παρασταθεί και να
εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας κατά της αριθ' κατάθεσης 26/2014 αγωγής του
Μάριου Περδικάρη ,που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και κατά του Ελληνικού
∆ηµοσίου για διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό κτηµατολόγιο και εν
γένει να παρασταθεί και να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα αυτού(∆ήµου
Λευκάδας) ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο της
2-5-2014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή η µαταίωση δικάσιµο.»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση
Και µετά από διαλογική συζήτηση,
οµόφωνα αποφασίζει:
να χορηγήσει εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου ,κα Μαυρέτα Καρύδη, να παραστεί
και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδος κατά της αριθ' κατάθεσης 26/2014 αγωγής
του Μάριου Περδικάρη ,που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και κατά του
Ελληνικού ∆ηµοσίου για διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό κτηµατολόγιο
και εν γένει να παρασταθεί και να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα αυτού(∆ήµου
Λευκάδας) ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο της
2-5-2014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή η µαταίωση δικάσιµο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 96/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Όπως αναφέρονται παραπάνω
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