Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:11/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:104/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 26η του
μήνα Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 9952/20.4.2012
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 Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Μεσσήνη Κερασούλα
7) Mαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος
9) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
5ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.11-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο
του Δήμου, σχετικά με υπόθεση, Μεσσήνη για παρέμβαση και κατάληψη
δρόμου.
Εισηγ: κα. Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε:
«Ενημέρωση Οικονομικής Επιτροπής για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου
Λευκάδας ,ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λευκάδας.
Στην θέση Μικρός Γιαλός της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου
υφίσταται
κοινόχρηστος δημοτικός δρόμος μέσου πλάτους δύο μέτρων και μήκους 300 μέτρων
περίπου, ο οποίος ξεκινά από τη θέση <<Βάρδια>>διέρχεται μέσα από το σημερινό
οικισμό του Μικρού Γιαλού, εκτείνεται νοτιοδυτικά έως το ρέμα της
<<Ρούδας>>διασχίζει κάθετα το ρέμα αυτό και ακολούθως ,εκτείνεται νότια,
καταλήγοντας στην παραλία του Μικρού Γιαλού.
Προ ενός μηνός περίπου, ο Σπυρίδων Μεσσήνης, ο οποίος διατηρεί ιδιοκτησία στην
περιοχή τοποθέτησε στο σημείο που η ανωτέρω περιγραφόμενη δημοτική οδός
διασχίζει το ρέμα της <<Ρούδας>>,κατά μήκος της κοίτης του ρέματος και σε επαφή

με την κεντρική είσοδο της ιδιοκτησίας του, σιδερένια μεταλλική περίφραξη, η οποία
παρεμβάλλεται κάθετα στη δημοτική οδό, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό πλέον
αδύνατη τη διέλευση από το σημείο αυτό και κατ΄επέκταση τη χρήση της.
Επειδή η ύπαρξη δημοτικής η κοινοτικής οδού είναι ζήτημα πραγματικό και
θεωρείται ότι υφίσταται, όταν με αυτή εξυπηρετούνται οι ανάγκες του Δήμου ή της
Κοινότητας μέσα στα διοικητικά τους όρια.
Επειδή η ως άνω διαφορά χρήζει ιδιαίτερης νομικής επεξεργασίας και απαιτεί
εξειδικευμένες γνώσεις στο εμπράγματο δίκαιο.
Επειδή ο Ξενοφώντας Γράψας Δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, έχει
τα ως άνω προσόντα,
εισηγούμαι ότι πρέπει να χορηγηθεί εντολή για να υπερασπίσει τα δικαιώματα του
Δήμου Λευκάδας ,1) Η Μαυρέτα Ν.Καρύδη Δικηγόρος του Δήμου Λευκάδας , και 2)
Ο Ξενοφώντας Γράψας Δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας να
ασκήσουν από κοινού η χωριστά αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του
Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λευκάδας και να υποστηρίξουν τα έννομα συμφέροντα
του Δήμου Λευκάδας με κάθε τρόπο ».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει να χορηγηθεί
εντολή για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας ,η Μαυρέτα
Ν.Καρύδη Δικηγόρος του Δήμου Λευκάδας
και ο κ.Γράψας Ξενοφώντας,
Δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, να ασκήσουν από κοινού η χωριστά
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λευκάδας και
να υποστηρίξουν τα έννομα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας με κάθε τρόπο.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Με οκτώ (8) ψήφους υπέρ, και έναν (1) παρών του κ.Γαζή Αναστάσιου,
χορηγεί εντολή 1)στη Μαυρέτα Ν.Καρύδη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας και 2)
στον Ξενοφώντα Γράψα, Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, να
ασκήσουν από κοινού η χωριστά αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του
Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λευκάδας και να υποστηρίξουν τα έννομα συμφέροντα
του Δήμου Λευκάδας με κάθε τρόπο, σχετικά με την παραπάνω υπόθεση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 104/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

