Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:16/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:108/2013
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.
8ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.16-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη δικηγορική
εταιρεία Αθηνών ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ-ΣΙΟΥΤΗ, για παροχή γνωµοδότησης.
Εισηγητ : κα. Μαυρέτα Καρύδη -∆ικηγόρος του ∆ήµου
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
“ Περιήλθε στη υπηρεσία µου το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1305548/7-6-2013 έγγραφο της
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., εις απάντηση των υποµνηµάτων µας για την διόρθωση των
εγγραφών στο Κτηµατολόγιο, σύµφωνα µε το οποίο, λόγω καθορισµού αιγιαλού στην
περιοχή µε την υπ’ αριθµ. απόφαση 11168/5-9-2005 του Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (
ΦΕΚ ∆/1037/27-9-2005), η σχετική απόφαση
µεταγράφεται στη µερίδα του ∆ηµοσίου και εκτοπίζονται τα τυχόν εγγεγραµµένα
δικαιώµατα τρίτων δικαιούχων.
Περιήλθε στη υπηρεσία µου επίσης η αριθµ. 234/2013 πράξη της ∆ιυπουργικής
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων(ΦΕΚ Β/1020/25-4-2013)
στην οποία στο άρθρο 17 του κεφαλαίου ΙΙ µεταξύ άλλων αναφέρονται τα ακόλουθα:
Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγµα στην ανώνυµη εταιρεία µε την
επωνυµία <<Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής περιουσίας του ∆ηµοσίου ΑΕ>>κατά

πλήρη κυριότητα νοµή και κατοχή τα ακόλουθα ακίνητα κυριότητας του Ελληνικού
∆ηµοσίου.....ΑΒΚ 129 Ν. Λευκάδας συνολικού εµβαδού 31.351,26 τ.µ ως γη.
Το ακίνητο αυτό ανήκει στην αδιαφιλονίκητη κυριότητα νοµή και κατοχή του ∆ήµου
Λευκάδας και κατά το ποσοστό των 93,02 % ως και την κυριότητα του ∆ήµου
Μεγανησίου και κατά το ποσοστό των 6,98 % .Είναι καταχωρηµένο στο Εθνικό
Κτηµατολόγιο και στα βιβλία του κτηµατολογικού γραφείου Λευκάδας ως ένα
γεωτεµάχιο που βρίσκεται στη θέση Βαρδάνια ∆υτικό ιχθυοτροφείο , περί το έτος
1997 , κατά την δήλωση του Ν.2308/95 περί των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό
Κτηµατολόγιο µε ΚΑΕΚ 340263501035 στο όνοµα των πρώην ∆ήµων Λευκάδας
,Καρυάς, Σφακιωτών,Ελλοµένου ,Απολλωνίων και ∆ήµου Μεγανησίου, κατά το τότε
ποσοστό συγκυριότητας εκάστου, µε εµβαδόν 31.480 τ.µ Τα ακίνητα µε ΚΑΕΚ

340263503059
κτηµατολόγιο.

και

340263501002

φέρονται

ως

ΑΓΝΩΣΤΟΥ

στο

Οι ως άνω πρώην ∆ήµοι έχουν δηλώσει αυτό άλλοι µε τίτλο έκτακτη χρησικτησία και
άλλοι µε τίτλο το νόµο ( Ν.ΨΞΣΤ /1879 ) περί διανοµής της επιχώριας περιουσίας της
Νήσου Λευκάδας .
Επειδή η πιο πάνω απάντηση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σε συνδυασµό µε την
πράξη µεταβίβασης στο ΤΑΙΠΕ∆ της Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και
Αποκρατικοποιήσεων προσβάλλουν κατάφωρα τα δικαιώµατα του ενιαίου πλέον
∆ήµου Λευκάδας και ∆ήµου Μεγανησίου και πλήττουν τα έννοµα συµφέροντα αυτών.
Επειδή η ως άνω αριθ' 234/2013 πράξη έχει δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ 25/4/2013 και
εποµένως
αµφισβητούνται τα ώς άνω εµπράγµατα δικαιώµατα των ∆ήµων
Λευκάδας και Μεγανησίου.
Προς τούτο κρίνω εύλογο να χορηγηθεί γνωµοδότηση περί της εκτίµησης του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ως άνω
περιγραφοµένου ακινήτου στη θέση
Βαρδάνια -∆υτικό ιχθυοτροφείο, που ανήκει στην δηµοτική περιουσία σε συσχετισµό
µε την υπ’ αριθµ. απόφαση 11168/5-9-2005 του γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων ( ΦΕΚ ∆/1037/27-9-2005) περί καθορισµού αιγιαλού και µε το ακίνητο
µε στοιχεία ΑΒΚ 129 εµβαδού 31. 351,26 τ.µ. που µεταβιβάζεται µε την ως άνω
απόφαση.
Επειδή η συγκεκριµένη διαφορά που προέκυψε απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις και
εµπειρία στο ∆ιοικητικό και το Αστικό ∆ίκαιο.
Επειδή η ∆ικηγορική εταιρεία µε την επωνυµία «∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ-ΣΙΟΥΤΗ» έχει τις κατάλληλες γνώσεις και εµπειρία στο ∆ιοικητικό και
το Αστικό ∆ίκαιο,
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας,
να χορηγηθεί εντολή στην ∆ικηγορική εταιρεία µε την επωνυµία «∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ-ΣΙΟΥΤΗ» να γνωµοδοτήσουν περί του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος του ακινήτου που ήταν τµήµα της λιµνοθάλασσας, το οποίο αποκόπηκε
από το νοτιοδυτικό άκρο της και διαµορφώθηκε σταδιακά σε γήπεδο λόγω της
κατασκευής του τουριστικού δρόµου Λευκάδας-Γύρας που διήλθε µέσα από τη
λιµνοθάλασσα.στη θέση Βαρδάνια -∆υτικό ιχθυοτροφείο, µε ΚΑΕΚ 340263501035,
που ανήκει στην δηµοτική περιουσία, σε συνδυασµό µε τα ακίνητα µε ΚΑΕΚ
340263503059 και 340263501002, που φέρονται ως ΑΓΝΩΣΤΟΥ στο κτηµατολόγιο
και σε συσχετισµό µε την υπ’ αριθµ. απόφαση 11168/5-9-2005 του γενικού
Γραµµατέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ( ΦΕΚ ∆/1037/27-9-2005) περί καθορισµού
αιγιαλού και µε το ακίνητο µε στοιχεία ΑΒΚ 129 εµβαδού 31. 351,26 τ.µ. που
µεταβιβάζεται µε την ως άνω απόφαση. Η ως άνω γνωµοδότηση ζητείται να
χορηγηθεί ύστερα από την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1305548/7-6-2013 έγγραφο της
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. κι την υπ’ αριθµ. 234/2013 πράξη µεταβίβασης της
∆ιυπουργικής επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, ενόψει και της άσκησης αγωγής του
∆ήµου κατά του ∆ηµοσίου και του ΤΑΙΠΕ∆ για την αναγνώριση της κυριότητά του στο
ως άνω ακίνητο”.

Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
χορήγηση εντολής στη δικηγορική εταιρεία ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ-ΣΙΟΥΤΗ, να γνωµοδοτήσει
για την παραπάνω υπόθεση, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω
εισήγηση.
Στο σηµείο αυτό ο κος Μπραντζουκάκης αναφέρει οτι, θα πρέπει να µας
απασχολήσει σοβαρά και να ερευνηθεί η δυνατότητα, τέτοιου είδους υποθέσεις να τις
αναθέτουµε και σε δικηγόρους του ∆ικ.Συλλ.Λευκάδας.
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
Να χορηγηθεί εντολή στην ∆ικηγορική εταιρεία µε την επωνυµία «∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ-ΣΙΟΥΤΗ» να γνωµοδοτήσουν περί του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος του ακινήτου που ήταν τµήµα της λιµνοθάλασσας, το οποίο αποκόπηκε
από το νοτιοδυτικό άκρο της και διαµορφώθηκε σταδιακά σε γήπεδο λόγω της
κατασκευής του τουριστικού δρόµου Λευκάδας-Γύρας που διήλθε µέσα από τη
λιµνοθάλασσα στη θέση Βαρδάνια -∆υτικό ιχθυοτροφείο, µε ΚΑΕΚ 340263501035,
που ανήκει στην δηµοτική περιουσία, σε συνδυασµό µε τα ακίνητα µε ΚΑΕΚ
340263503059 και 340263501002, που φέρονται ως ΑΓΝΩΣΤΟΥ στο κτηµατολόγιο
και σε συσχετισµό µε την υπ’ αριθµ. απόφαση 11168/5-9-2005 του γενικού
Γραµµατέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ( ΦΕΚ ∆/1037/27-9-2005) περί καθορισµού
αιγιαλού και µε το ακίνητο µε στοιχεία ΑΒΚ 129 εµβαδού 31. 351,26 τ.µ. που
µεταβιβάζεται µε την ως άνω απόφαση. Η ως άνω γνωµοδότηση ζητείται να
χορηγηθεί ύστερα από την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1305548/7-6-2013 έγγραφο της
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. κι την υπ’ αριθµ. 234/2013 πράξη µεταβίβασης της
∆ιυπουργικής επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, ενόψει και της άσκησης αγωγής του
∆ήµου κατά του ∆ηµοσίου και του ΤΑΙΠΕ∆ για την αναγνώριση της κυριότητά του στο
ως άνω ακίνητο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 108/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

