Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:16/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:110/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 5η του µήνα
Iουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.14409/31.5.2013 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος :Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6) Σώλος Φώτης
7) Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
10ο ΘΕΜΑ
Η.∆. : της αριθ.16-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για

χορήγηση εντολής

στο δικηγόρο του

δικηγ.συλλόγου Λευκάδας, Ολυµπο Παρασκευά, για µελέτη και διεκδίκαση
αγωγής κατά καταπατητών στη θέση Φρύνι, ακινήτου του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητ : κα.Μαυρέτα Καρύδη -∆ικηγόρος του ∆ήµου
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
“∆υνάµει του απο µηνός Οκτωβρίου 1938 πρακτικό επιτοπίου συνεδριάσεως η
κατά το άρθρον 16 του Κώδικα περί ∆ήµων και Κοινοτήτων πρωτοβάθµιος
επιτροπή προς σύνταξιν κτηµατολογίου κοινότητος Λευκάδας ,προέβη στη
λεπτοµερή επισκόπηση του αγροτικού ακινήτου που βρίσκεται στη θέση
Φανερωµένη
Η επιτροπή επισκοπήσασα και εξετάσασα τούτο ολοκληρωτικώς και λεπτοµερώς
µετά απο την καταµέτρησιν και σχεδιαγράφηση του εµπειροτέχνη εκθέτει τα
παρακάτω:
ΕΙ∆ΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ
Το κτήµα τούτον είναι αγροτικόν,ήτοι βοσκήσιµος έκτασις µετά δασωδών εκτάσεων
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΕΝ Η ΚΕΙΤΑΙ
Το κτήµα τούτο κείται εν τη διοικητική και κτηµατική περιφέρεια της Κοινότητος
Λευκάδος,επαρχίας Λευκάδος

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΣ -ΕΚΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΩΝ
Κείται εν τη θέσει Φανερωµένη εξής και ονοµάζεται. Είναι εκτάσεως 1450
στρεµµάτων ως έγγιστα και συνορεύεται ως εξής:
Ανατολικώς Ελαιώνες Ρήγα Ροµποτή,Σπύρου Μανιάκη ,Κν.Κοντογιώργη Πετούση
και Κολυβά
∆υτικώς
Με ρέµα στενό µονοπάτι
Βορείως Με ναόν Αγ.Αικατερίνης Χωρίον Φρύνι αγρόν ΠαπάΓαβριήλ,Κοσµά
Τζεφριού,Μορφέση
Ν.Τρύφου,Χρ.Σκιαδαρέση
Μονής
Φανερωµένης
Α.κατσιγιάννη,Σπύρου Κολυβά και ελαιών Μονής
Νοτίως ∆ασικής έκτασις Μονής Πεφανερωµένη, ∆ηµοσίαν οδόν ,άµπελον
Μονής,άµπελον .Τσιρή,Αθανασίου Μαρίνου,Ι.Ροντογιάννη και Κολυβά
ΤΙΤΛΟΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΟΣ
Κυριότης περιελθούσα τη κοινότητι δια της µακροχρονίου νοµής και κατοχής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΕΝ ΕΠΙΣΗΜΟΙΣ ΒΙΒΛΙΟΙΣ
Ουδέν στοιχείον εν επισήµοις βιβλίοις υφίσταται
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ
Ουδέν τοιούτον υφίσταται επι του κτήµατος τούτου
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ
Ουδεµία επήλθε µεταβολή εις την κυριότητα νοµήν και κατοχήν τούτου.
Περαιτέρω κατόπιν καταγγελιών πολιτών του Φρυνίου του ∆ήµου Λευκάδας
προσεκόµισαν και συµβολαιογραφικό έγγραφο αγοραπωλησίας αγροτικού ακινήτου
,το οποίο χρήζει ιδιαιτέρας µελέτης και επεξεργασίας και θέτει θέµα αµφισβήτησις
του ∆ήµου Λευκάδας επ'αυτού.
Προς τούτο θεωρώ σκόπιµον να ορισθεί ∆ικηγόρος ο οποίος έχει τις κατάλληλες
γνώσεις στο αστικό δίκαιο και συγκεκριµένα στο εµπράγµατο δίκαιο.
Επειδή ο ∆ικηγόρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ολυµπος Παρασκευάς
έχει τις κατάλληλες γνώσεις και εµπειρία στο Εµπράγµατο ∆ίκαιο,
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας,
να χορηγηθεί
εντολή στον ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας
Ολυµπο Παρασκευά ,ο οποίος έχει την κατάλληλη εµπειρία και γνώσεις στο Αστικό
∆ίκαιο να λάβει τα στοιχεία του φακέλλου που αφορούν στο ως άνω
συµβολαιογραφικό έγγραφο και να µελετήσει την δικογραφία,και εφόσον τίθεται θέµα
αµφισβήτησις της κυριότητας του ως άνω ακινήτου του ∆ήµου Λευκάδας να ασκήσει
αγωγή αναγνώρησης κυριότητας κατά αυτού που προσβάλλει το δικαίωµα της
αποκλειστικής κυριότητας νοµής και κατοχής του πιο πάνω ακινήτου και εν γένει να
πράξει οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια υπερασπίζοντας τα έννοµα συµφέροντα
του µε κάθε νόµιµο µέσο”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
ανάθεση της παραπάνω υπόθεσης, σύµφωνα και µε την εισήγηση της δικηγόρου του
∆ήµου.
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 στον ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, Ολυµπο
Παρασκευά , ο οποίος έχει την κατάλληλη εµπειρία και γνώσεις στο Αστικό ∆ίκαιο να
λάβει τα στοιχεία του φακέλλου που αφορούν στο ως άνω συµβολαιογραφικό
έγγραφο και να µελετήσει την δικογραφία και εφόσον τίθεται θέµα αµφισβήτησις της
κυριότητας του ως άνω ακινήτου του ∆ήµου Λευκάδας, να ασκήσει αγωγή
αναγνώρησης κυριότητας κατά
αυτού που προσβάλλει το δικαίωµα της

αποκλειστικής κυριότητας νοµής και κατοχής του πιο πάνω ακινήτου και εν γένει να
πράξει οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια υπερασπίζοντας τα έννοµα συµφέροντα
του µε κάθε νόµιµο µέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 110/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

