ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 21/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 164/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 17η του
µήνα Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 16318/12.6.14
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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Καρτάνος Ιωάννης
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Απόντες
1. Σάντα – Μακρή Αικατερίνη
2. Μαργέλης Γεώργιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Μπραντζουκάκης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , Υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 9o της Η.∆. : της αριθ.21/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Ο.Ε.
Εισηγήτρια : Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος του ∆ήµου
Η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, εισηγούµενη το θέµα,
διάβασε στην Ο.Ε. την εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής:
“Περιήλθε στην υπηρεσία µου
η αριθ'427/2013 απόφαση του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Αναγνωρίζει τους 1) Στέφανο Φελώνη του Παντελεήµονος και 2) ∆ηµήτριο Αλτζερίνη
του Χρήστου ενάγοντες συγκυρίους κατά το 1/2 εξ αδιαιρέτου τον καθένα, ενός
ακινήτου κατά τον µεν τίτλο κτήσεως 2956 τ.µ,κατά δε νεότερη καταµέτρηση 3.034,39
τ.µ που βρίσκεται στη θέση <<Πηγαδούλια>> η Ρογγιά της αγροτικής περιφέρειας
Λυγιάς Κατούνας Λευκάδας και ηδη τοπικού διαµερίσµατος Κατούνας του ∆ήµου
Λευκάδας , εµφαίνεται δε και αποτυπώνεται στο συνηµµένο στην αγωγή απο
Σεπτέµβριο 2010 τοπογραφικό διάγραµµα των πολιτικών µηχανικών Ιωάννη
Ροντογιάννη και Ελευθερίας Κατωπόδη, ενώ αποτελείται απο τα ακόλουθα τµήµατα
α) τµήµα εκ του γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 34022ΕΚ00009 έχει καταχωρισθεί ως
ιδιοκτησία του πρώτου εναγοµένου ∆ήµου Λευκάδας ,εµβαδού 75,04 τ.µ όπως
εµφαίνεται στο διάγραµµα, περιγράφεται δε περιµετρικά µε τα αριθµητικά στοιχεία
141-142-143-144-65-63-61-60-59-58-141...∆ιατάσσει τη διόρθωση των ανακριβών
αρχικών εγγραφών ,που καταχωρίσθηκαν στα κτηµατολογικά βιβλία του
κτηµατολογικού γραφείου Λευκάδας, ώστε στα πιο πάνω περιγραφόµενα τµήµατα
των γεωτεµαχίων µε ΚΑΕΚ 34022ΕΚ00009/0/0 αντί του πρώτου εναγοµένου ∆ήµος
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Λευκάδας, να αναγραφούν οι ενάγοντες ως συνδικαιούχοι πλήρους κυριότητας, µε
τίτλο κτίσεως το υπ'αριθ'3060/29-5-1995 συµβόλαιο αγοραπωλησίας της
συµβολαιογράφου Λευκάδας Χαρίκλειας Γράψα που µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία
µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Λευκάδας στις 14-6-1995 (τ.186 ,α.α89)
Επειδή ο ∆ήµος οµολόγησε κατά την συζήτηση της ως άνω αγωγής ότι το ως άνω
επίδικο
τµήµα
δεν
περιλαµβάνεται
στο
γεωτεµάχιο
του
ΚΑΕΚ
34022ΕΚ00009/0/0,αλλά στην ιδιοκτησία των εναγόντων.
Επειδή επιδόθηκε στον ∆ήµο Λευκάδας στις 6-6-2014 και ως εκ τούτου σε
αποσβεστική προθεσµία λιγότερο των τριάντα ηµερών ήτοι, στις (6-7-2014) εκπνέει η
προθεσµία της άσκησης της έφεσης εκ µέρους του.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να συζητηθεί το παρόν θέµα και να αποφασίσει η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου
Λευκάδας να χορηγήσει εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα
Καρύδη προς άσκηση
η µη έφεσης κατά της αριθ'427/2013 απόφασης του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας για διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο
Εθνικό κτηµατολόγιο.
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 ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για µη
άσκηση έφεσης κατά της αριθ'427/2013 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας για διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό κτηµατολόγιο όπως
αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 164/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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