ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 315/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 4 του µήνα ∆εκεµβρίου
του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 25650/3-11-2015 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Σέρβος Κων/νος
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 14ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για
παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά την δικάσιµο
της 22/01/2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο κατά της αγωγής της
Ερσης Πηνελόπης Παλλαντίου που στρέφεται εναντίον του ∆ηµητρίου Φραγκούλη και Γεωργίου
Καραµεσίνη- Πέτκου και εναντίον του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, ∆ικηγόρος ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την γνωµοδότηση
της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η απο 25-2-2015 αγωγή διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Εθνικό
κτηµατολόγιο της Ερσης Πηνελόπης Παλλαντίου της Θεοδούλας Κτενά και Ολγας Κτενά η οποία
στρέφεται κατά του ∆ηµητρίου Φραγκούλη του Γεργίου Καραµεσίνη -Πέτρου και του ∆ήµου Λευκάδας
, δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Να γίνει δεκτή η αγωγή τους. Να αναγνωρισθούν αποκλειστικές συγκύριοι, συννοµείς και συγκάτοχοι
κατά το ποσοστό 30% εξ΄ αδιαιρέτου η πρώτη εξ΄ αυτών και κατά το ποσοστό του 70% εξ΄ αδιαιρέτου
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η δεύτερη εξ΄ αυτών ενός αγροτεµαχίου, µη αρτιου κατά παρέκκλιση και µη οικοδοµήσιµου, που
βρίσκεται στην ειδική θέση <<ΜΑΓΓΑΝΑΣ>> της τοπικής Κοινότητας Νικιάνας του ∆ήµου Λευκάδας
(2.821,00 τ.µ) κατά τον τίτλο κτήσης, και κατά νεώτερη καταµέτρηση (2.495,14 τ.µ) και (2.257,54 τ.µ)
µετά την ρυµοτόµηση το οποίο εµφαίνεται στο από Οκτωβρίου 2014 τοπογραφικό διάγραµµα του
πολιτικού µηχανικού Νικόλαου Μπουρσινού, που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί
αναπόσπαστο
µέρος
αυτής,
περιγράφεται
µε
τα
στοιχεία
Ρ1,Ρ2,Ρ3,Ρ4,29,16,17,18,50,19,20,60,61,70,80,25,Ρ1 και συνορεύει γύρωθεν : επί της πλευράς
Ρ1,Ρ2,Ρ3,Ρ4,29 µήκους 15,65 τ.µ συν 4,59 µ. συν 27,96 µ. συν 17,40 µ. µε ρυµοτοµούµενο τµήµα
εκτάσεως 237,60 τ.µ επί της τεθλασµένης πλευράς 29,16,17,18,50,19 µήκους 10,01 µ. συν 9,51 µ.
συν 6,00 µ. συν 6,01µ. συν 3,41 µ. µε υπόλοιπο τµήµα ιδιοκτησίας του 2ου των εναγόµενων µε ΚΑΕΚ
340050504002/0/0, επί της πλευράς 19,20,60,61,70,80 µήκους 28,98 µ. συν 14,54 µ. συν 11,84 µ.
23,57µ. συν 3,85µ. µε ΚΑΕΚ 34005Κ00121/0/0 και επί της πλευράς 80 25 Ρ1 µήκους 3,00 µ. συν
40,60 µ. µε υπόλοιπο τµήµα ιδιοκτησίας των 1ου των εναγοµένων µε ΚΑΕΚ 340050504001/0/0.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να χορηγήσει εντολή στην ∆ικηγόρο ∆ήµου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα, για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, εναντίον της
αγωγής της Έρσης- Πηνελόπης Παλλαντίου , της Θεοδούλας Κτενά και Ολγας Κτενά που στρέφεται
κατά του ∆ηµητρίου Φραγκούλη του Γεωργίου Καραµεσίνη -Πέτρου και του ∆ήµου Λευκάδας, στην
συνεδρίαση της 22ας-1-2016 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εν γένει δε, να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας .»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Χορηγεί εντολή στην ∆ικηγόρο ∆ήµου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα, για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, εναντίον της
αγωγής της Έρσης- Πηνελόπης Παλλαντίου , της Θεοδούλας Κτενά και Ολγας Κτενά που στρέφεται
κατά του ∆ηµητρίου Φραγκούλη του Γεωργίου Καραµεσίνη -Πέτρου και του ∆ήµου Λευκάδας, στην
συνεδρίαση της 22ας-1-2016 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εν γένει δε, να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 315/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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