ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 312/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 5η του µήνα ∆εκεµβρίου
του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 30833/1.12.2014 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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος (αναπληρωµ.)
6. Κοντογεώργης Ηλίας
7. Καρφάκη Μαριάννα
8.
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ο κ. Ευάγγελος Χαλικιάς, αναπληρώνει τον κ. Κούρτη Γεώργιο, ο οποίος παραιτήθηκε από
δηµοτικός σύµβουλος και κατά συνέπεια και από µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 14ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας,
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο της 9/1/2015 ή σε οποιαδήποτε
άλλη µετ’ αναβολή δικάσιµη κατά της Αναγνωριστ. Αγωγής της Αργυρής Μανωλίτση για διόρθωση
αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηµατολόγιο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Νικητάκης Μάρκος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Η ως άνω αγωγή έχει ως θέµα την διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηµατολόγιο και
συγκεκριµένα ζητείται να αναγνωριστεί ως αποκλειστική κυρία νοµέας και κάτοχος κατά το ποσοστό
των 100% του ακινήτου οικοπέδου που φέρει ΚΑΕΚ 340050202005/0/0, και έχει επιφάνεια 613,68
τ.µ βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Αλεξάνδρου Νικιάνας, της ∆ηµοτικής Ενότητας Λευκάδας του
οµώνυµου ∆ήµου Λευκάδας
Να συµπεριληφθεί στο παραπάνω ακίνητό και το εδαφικό τµήµα µε το διακριτικό στοιχείο , που
επίσης περιγράφεται αναλυτικά , και εµφαίνεται στο απο Ιουλίου 2014 τοπογραφικό διάγραµµα των
πολιτικών µηχανικών ∆ηµητρίου και Κωνσταντίνας Σούνδια, το οποίο εσφαλµένα φέρεται σύµφωνα
µε τις πρώτες κτηµατολογικές εγγραφές να αποτελεί ξεχωριστό γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ
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3405ΕΚ000890/0 και να ανήκει στην κυριότητα του ∆ήµου Λευκάδας , έχει εµβαδόν 61,49 τ.µ
προσδιορίζεται περιµετρικά µε τα στοιχεία (12,13,14,15,16,17,1,2,18,12).
Επειδή για την απόκρουση της ως άνω αγωγής απαιτείται η συνδροµή των Τεχνικών υπηρεσιών του
∆ήµου Λευκάδας µε την σύνταξη τοπογραφικού και τεχνικής έκθεσης
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας,
Να παρασταθεί στην ως άνω 9-1-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου
Λευκάδας, ήτοι να αποκρούσει την απο 12-8-2014 αγωγή της Αργυρής Μανωλίτση η οποία
στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας , µε αίτηµα την αναγνώριση του εµπράγµατου δικαιώµατος
της κυριότητας κατά ποσοστό 100% του τµήµατος µε ΚΑΕΚ34005ΕΚ00089/0 εµβαδού επιφάνειας
61,49 τ.µ και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε οποιαδήποτε νόµιµη
ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί στην ως
άνω 9-1-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, ήτοι να
αποκρούσει την απο 12-8-2014 αγωγή της Αργυρής Μανωλίτση η οποία στρέφεται κατά του
∆ήµου Λευκάδας , µε αίτηµα την αναγνώριση του εµπράγµατου δικαιώµατος της κυριότητας κατά
ποσοστό 100% του τµήµατος µε ΚΑΕΚ34005ΕΚ00089/0 εµβαδού επιφάνειας 61,49 τ.µ και εν
γένει να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε οποιαδήποτε νόµιµη ενέργεια ήθελε
απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 312/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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