Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ. 13/2014 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 100/2014

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.
5ο 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 της Χριστίνας Ψαρρού κατά Όλγας
Κόγκα, ∆ήµου Λευκάδας, κ.λπ. 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 10 ∆εκεµβρίου 2013 αγωγή της Χριστίνας
Ψαρρού κατά Ολγας Κόγκα ,Γλυκερίας Μουρίκη ,Ελευθερίας Βενιέρη ,Αγησιλάου
Φέτση,Αντωνίου Φέτση ,Βασιλείου Φέτση,Χρήστου Φέτση,Μαρίας
Αυγελοπούλου,∆ήµου Λευκάδας,Ιωάννη Στράτου,Ελένης Κατωπόδη για διόρθωση
αρχικών εγγραφών στο Εθνικό κτηµατολόγιο δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων
επάγονται τα ακόλουθα: Το επίµαχο ακίνητο που βρίσκεται στη θέση Γύρα έχει
αποτυπωθεί εσφαλµένα απο τον ΟΚΧΕ κατά θέση, έκταση και όρια ,όχι το στην αρχή
της παρούσας περιγραφόµενο ακίνητο της εµβαδού 529,717τ.µ µε δικαιούχο του
εµπράγµατου δικαιώµατος κυριότητας την ενάγουσα κατά ποσοστό 100/% και µε
αιτία τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, αλλά ένα µείζον δήθεν ακίνητο
επιφανείας 18.436,67 τ.µ όπως εµφανίζεται στο απο µηνός Αυγούστου 2012
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τοπογραφικό διάγραµµα του πολιτικού µηχανικού Λεωνίδα Μπουλµπασακου µε τα
αριθµητικά στοιχεία
6,10,16,23,24,26,28,,37,50,51,62,49,48,47,36,40,46,73,67,65,68,75,77,78,79,80,81,
82,84,86,88,90,89,87,83,76,85,74,69,71,70,52,39,38,41,31,32,33,34,11,9,8,7,4,3,1,2
,5,6 εντός των ορίων του οποίου περιλαµβάνεται ακίνητό του επιφανείας 529,77 τ.µ
το οποίο φέρει ΚΑΕΚ 340263402026 και συγκυρίους όλους τους εναγόµενους και
µεταξύ αυτών των ∆ήµο Λευκάδας µε ποσοστό 33,33%.
Περαιτέρω ζητά να αναγνωρισθεί η πλήρης κυριότητα επι του ακινήτου της εµβαδού
529,77 τ.µ και όπως αυτό απεικονίζεται στο απο µηνός Αυγούστου του έτους 2012
τοπογραφικό διάγραµµα γεωµετρικών µεταβολών διόρθωσης κτηµατολογίου µε τα
αριθµητικά στοιχεία 91-92-93-94-91 µε αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία.
Να διαταχθεί η διόρθωση των αρχικών εγγραφών στα βιβλία του Κτηµατολογικού
γραφείου Λευκάδας.
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 19/2014 αγωγής της
Χριστίνας Ψαρρού κατά της Ολγας Κόγκα , του ∆ήµου Λευκάδας κ.λπ 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 6-6-2014 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 χορηγηθεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας , κα Μαυρέτα Καρύδη, για
να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας κατά της αριθ 'κατάθεσης
19/2014 αγωγής της Χριστίνας Ψαρρού κατά της Ολγας Κόγκα , του ∆ήµου
Λευκάδας κ.λπ 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
6-6-2014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή η µαταίωση δικάσιµο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 100/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Όπως αναφέρονται παραπάνω
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