Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:34/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:229/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 21η του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.29925/
17.10.2013 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 εξι(6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σάντα –Μακρή Αικατερ.
6) Σκιαδά Ζωή(αν/κό µέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπραντζουκάκης Νίκος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
7ο ΘΕΜΑ
Η.∆. : της αριθ.34-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για χορήγηση εντολής, για παράσταση
δικηγόρου ενώπιον του Μον/ους Πρ/κείου Λευκάδας, κατά της ∆ηµ.Πλωµαρίτη.
στη δικάσιµο 1-11-13.
Εισηγ: Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου

Η Εισηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η απο 10-8-2013 αγωγή της ∆ήµητρας Πλωµαρίτη,
χήρας Γεωργίου Πλωµαρίτη ,2) Θεοχάρη Πλωµαρίτη,3) Κωνσταντίνου Πλωµαρίτη
σύµφωνα µε την οποία µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα.:
Να αναγνωριστεί ότι το τµήµα που εµφανίζεται ως δήθεν δηµοτική οδός ενώ δεν είναι
και αποτελεί αναµφισβήτητη ιδιοκτησία τους στο οποίο τµήµα εδόθη εσφαλµένα
ΚΑΕΚ 34026ΕΚ000173/0/0 ιδιοκτησίας σύµφωνα µε το κτηµατολόγιο ΤΟΥ 1ου των
εναγοµένων ,δηλάδή του ∆ήµου Λευκάδας όπως νόµιµα εκπροσωπείται,που
βρίσκεται στη νότια πλευρά του ακινήτου µας,εµβαδού τριών τετραγωνικών µέτρων
και σαράντα ενός τετραγωνικών εκατοστών (3,41 τ.µ),το οποίο προσδιορίζεται µε τα
στοιχεία Α-Β-Γ-5-1-Α
όπως εµφαίνεται στο απο µηνός Σεπτεµβρίου 2011
τοπογραφικό διάγραµµα του πολιτικού µηχανικού Ιωάννη Λεπεσιώτη.

Επειδή υπάρχει ανάγκη Τεχνικής υποστήριξης απο τις Τεχνικές υπηρεσίες του
∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγούµαι να χορηγηθεί στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη
εντολή για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο της
1-11-2013 η σε
οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο και να αποκρούσει την απο 10-8-2013
αγωγή της ∆ήµητρας χήρας Γεωργίου Πλωµαρίτη, κατα του ∆ήµου Λευκάδας για
διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Εθνικό κτηµατολόγιο και εν γένει να υποστηρίξει
τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
χορήγηση εντολής , στη δικηγόρο του ∆ήµου, Μαυρέτα Καρύδη,για, παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας κατά την δικάσιµο της 1-11-2013, η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή
δικάσιµο, σύµφωνα και µε την παραπάνω εισήγηση.
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 στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας,Μαυρέτα Καρύδη,
για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο της 1-11-2013 η σε οποιαδήποτε άλλη
µετ'αναβολή δικάσιµο και να αποκρούσει την απο 10-8-2013 αγωγή της ∆ήµητρας
Πλωµαρίτη ,χήρας Γεωργίου Πλωµαρίτη, κατα του ∆ήµου Λευκάδας , για διόρθωση
αρχικών εγγραφών στο Εθνικό κτηµατολόγιο και εν γένει να υποστηρίξει τα
δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 229/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Όπως αναφέρονται παραπάνω

