ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 36/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 267/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 5η του µήνα Νοεµβρίου
του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 28299/31-10-2014 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Κούρτης Γεώργιος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Ζουριδάκης Ευτύχιος
6. Καρφάκη Μαριάννα
7.
8.
9.

Απόντες
1. Κοντογεώργης Ηλίας
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Σέρβος Κων/νος
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 5ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, κα Μαυρέττα Καρύδη, για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου, ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς
Ελλάδας προς απόκρουση της από 11/07/2013 Έφεσης του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά της αριθµ.
215/2013 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και του ∆ήµου Λευκάδας κατά την
δικάσιµο της 11ης-11-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄αναβολή δικάσιµο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέττα, δικηγόρος ∆ήµου Λευκάδας
Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούµενος τα θέµα, διάβασε
στην επιτροπή την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µας η µε αριθµό 178/2013 έφεση του Ελληνικού ∆ηµοσίου στην οποία
µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Ζητείται να εξαφανισθεί η προσβαλλόµενη αριθ'215/2013 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Εθνικό κτηµατολόγιο σε γεωτεµάχιο που φέρει ΚΑΕΚ
340263208004/0/0 του ∆ήµου Λευκάδας που βρίσκεται στη θέση <<Αγιος Αθανάσιος>> στον οικισµό
Φρυνίου Λευκάδας εµβαδού κατά το κτηµατολόγιο 6.129 τ.µ
Οτι δήθεν οι εκτιµήσεις -κρίσεις του πρωτοβαθµίου ∆ικαστηρίου ότι: α) Το εν λόγω ακίνητο ταυτίζεται
µε το ανωτέρω γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 340263208004/0/0, το οποίο στο κτηµατολογικό φύλλο
ακινήτου φέρει εµβαδόν 6.129 τ.µ, και β) Οτι πράξεις νοµής εκ µέρους του κυρίως παρεµβαίνοντος
δεν αποδείχθηκε ότι έλαβαν χώρα, καθώς οι αναφερόµενες απο τον µάρτυρα, αλλά και
επικαλούµενες στην κύρια παρέµβαση ενέργειες, ήτοι η απαγόρευση εργασιών, όπως και ο
χαρακτηρισµός τµήµατος του ακινήτου ως αναδασωτέου λογω παράνοµης υλοτοµίας, αφορούν το
χαρακτήρα της εκτάσεως ως δασικής και όχι τη βούληση εξουσιάσεως διάνοια κυρίου είναι
εσφαλµένες, αφου α) δεν είναι δυνατόν κατά τη λογική να ταυτίζεται µια έκταση 4 στρεµµάτων µε µια
έκταση 6.129 τ.µ και β) µε ακρίβεια περιγράφτηκαν και αποδείχθηκαν οι πράξεις νοµής του µε διάνοια
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κυρίου (δεν αιτιολογείται εξάλλου στην απόφαση γιατί δεν υπάρχει βούληση εξουσιάσεως µε διάνοια
κυρίου και εν πάση περιπτώσει τι άλλο έπρεπε να κάµει το ∆ηµόσιο δια των οργάνων του (εδώ
δασική υπηρεσία) για να υπάρχει η βούληση αυτή. Αντιστοίχως δεν απαντά και δεν δικαιολογεί
ποιές πράξεις νοµής και από πότε έλαβαν χώρα από την πλευρά του ΟΤΑ και µάλιστα για τα επίδικα
τµήµατα που ούτε στον επικαλούµενο τίτλο του περιέχονται και αορίστως περιγράφονται. Συνεπώς
ζητά να γίνει δεκτή έφεση του και η κύρια παρέµβαση. Να εξαφανισθεί η πληττόµενη απόφαση. Να
απορριφθεί η µε αριθµό 38/20/2/2012 αίτηση του αντιδίκου και να διορθωθεί το κτηµατολογικό φύλλο,
ώστε να εµφαίνεται το Ελληνικό ∆ηµόσιο κύριος των ανωτέρω περιγραφοµένων τµηµάτων του
ακινήτου µε ΚΑΕΚ 340263208004/0/0που αναγράφεται ως ιδιοκτησία <<Αγνώστου>>
Επειδή ο ∆ήµος έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να χορηγηθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Ν.Καρύδη για παράσταση
και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας προς απόκρουση της αριθ'178/2013 Έφεσης του Ελληνικού
∆ηµοσίου, που στρέφεται κατά της αριθ'215/2013 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας και του ∆ήµου Λευκάδας και εισάγεται δε ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής
Στερεάς Ελλάδας κατά την δικάσιµο της 11ης-11-2014, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή
µαταίωση δικάσιµο, να συντάσσει προτάσεις και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε
απαιτηθεί και εν γένει να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο.»
Στη συνέχεια η δικηγόρος του ∆ήµου, έδωσε διευκρινήσεις για την υπόθεση.
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 Ν.Καρύδη για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας προς απόκρουση της αριθ'178/2013 Έφεσης
του Ελληνικού ∆ηµοσίου, που στρέφεται κατά της αριθ'215/2013 απόφασης του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας και του
∆ήµου Λευκάδας και εισάγεται δε ενώπιον του Μονοµελούς
Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας κατά την δικάσιµο της 11ης-11-2014, ή σε οποιαδήποτε άλλη
µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, να συντάσσει προτάσεις και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική
ενέργεια ήθελε απαιτηθεί και εν γένει να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε
νόµιµο µέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 267/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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