Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ. 13/2014 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 97/2014

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.
2ο 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 Μονοπρόσωπης Εταιρείας
κ.λπ. 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 2 Οκτωβρίου 2014 αγωγή της
1)Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία
GREENPASS MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2) Σπυρίδωνος Σταµατέλου κατά
του Παναγιώτη Γληγόρη ,της Σοφίας Μεσσήνη του Παναγιώτη Σταµατέλου,του
Θεόδωρου Ροντογιάννη,του Σπυρίδωνα Βεργίνη,της Κωσταντίνας Βεργίνη,της
Γεωργίας Βεργίνη,της εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης LEFKADA ESTATES
LIMITED,του ∆ήµου Λευκάδας της αδαµαντίας Γαζώνη για διόρθωση αρχικών
εγγραφών στο Εθνικό κτηµατολόγιο δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα
ακόλουθα: Το επίµαχο ακίνητο εµφανίζεται στο απο µηνός Απριλίου 2013
τοπογραφικό διάγραµµα του τοπογράφου µηχανικού Παύλου Καρύδη µε τα
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γράµµατα (Α-......Χ2,Α) µε εµβαδόν 4.756,37 τ.µ και θα πρέπει να αναγνωριστεί η
κυριότητα του δεύτερου ενάγοντος επι των κατωτέρω επιδίκων τµηµάτων,ητοι: Το
επίδικο τµήµα 6 στο οποίο εδόθη εσφαλµένα ΚΑΕΚ 34026ΕΚ00022 και φέρεται ως
ιδιοκτησία του ένατου εκ των εναγοµένων ,∆ήµου Λευκάδας συνολικού εµβαδού
608,63 τ.µ προσδιορίζεται µε τα στοιχεία ,Ι,2 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62,
61, Ω, Ψ, Χ, 49, 33, 29, 14, 1, 3, 9, 11, 10, 8, 7, 4, 2, Β, Α, Χ2, Φ2, Υ2, Σ2, Ρ2, Π2,
Ο2, Ξ2, Ν2, Λ2, Κ2, Ι2) και συνορεύει απο πλευρά Ι2,71,70,69,68,67,66,65,µε
συνεχόµενη δική του ιδιοκτησία µε ΚΑΕΚ 340263706230,επι της πλευράς µε στοιχεία
65,64,63,62 µε συνεχόµενη δική του ιδιοκτησία στην οποία αποδόθηκε απο τον
ΟΚΧΕ ΚΑΕΚ 340263706231 ,επί της πλευράς µε στοιχεία Ω,Ψ,Χ µε τπόλοιπο του
γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 34026ΕΚ00022,επι της πλευράς Χ,49,33 µε συνεχόµενη δική
του ιδιοκτησία.
Περαιτέρω ζητούν να αναγνωρισθεί για τους αναφερόµενους στο ιστορικό της
παρούσας αγωγής η αποκλειστική κυριότητα, νοµή και κατοχή του δεύτερου απο
τους ενάγοντες επι του αναλυτικώς περιγραφοµένου στο ιστορικό ακινήτου που
βρίσκεται στη θέση Αγιος Γεώργιος του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Τσουκαλάδων
εµβαδού 4.746,37 τ.µ .Να διαταχθεί η διόρθωση των αρχικών εγγραφών 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 113/2014 αγωγής της
1) Μονοπρόσωπης εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία
GREENPASS ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , 2) του Σπυρίδωνος Σταµατέλου που στρέφεται
κατά Παναγιώτη Γληγόρη 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 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 δικηγόρο του ∆ήµου , κα Μαυρέτα Καρύδη , να παραστεί
και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας κατά της αριθ' κατάθεσης 113/2014
αγωγής :
α) της GREENPASS ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και
β) του Σπυρίδωνος Σταµατέλου που στρέφεται κατά Παναγιώτη Γληγόρη 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
2-5-2014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή η µαταίωση δικάσιµο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 97/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Όπως αναφέρονται παραπάνω
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