Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 6/2014
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Συνεδρίασης της Oικονοµικής

Αριθ. Απόφ:66/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 26η του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Tετάρτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.4751/
21.2.2014 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
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
Πρίν τη συζήτηση του 7ου θέµατος προσήλθε το µέλος της Επιτροπής
κ.Μπραντζουκάκης Νικόλαος και η Συνεδρίαση συνεχίζεται µε έξι (6) µέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Πεντεσπίτης Νίκος
5) Γεωργάκης Βασίλης (αν/κο µελος)
6) Μπραντζουκάκης Νικ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σάντα-Μακρή Αικ.
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής ,
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
14ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.6-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε άσκηση ή µη έκτακτων
ένδικων µέσων κατά της αρ. 263/13 απόφασης Μονοµελούς Πρωτ/κείου
Λευκάδας.
Εισηγ:Μαυρέτα Καρύδη- δικηγόρος ∆ήµου

Η Εισηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η αριθ' πρωτ.4416/19/2/2014 αίτηση της ∆ήµητρας
Ζαβιτσάνου δυνάµει της οποίας επάγονται τα ακόλουθα:
Σας κοινοποιώ την υπάριθ'263/2013 δικαστική απόφαση του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας και παρακαλώ για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.
Περαιτέρω δυνάµει της αριθ' 163/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Λευκάδας επάγονται τα ακόλουθα:
O ενάγοντες Ευστάθιος ∆ουβίτσας και ∆ήµητρα Ζαβιτσάνου άσκησαν την απο 24-32010 αγωγή τους για διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό κτηµατολόγιο
ιδιοκτησίας που βρίσκεται στον οικισµό Φρυνίου του ∆ήµου Λευκάδας,µεταξύ των
εναγοµένων ως δικαιούχος των τµηµάτων των εναγόντων εφέρετο και ο ∆ήµος
Λευκάδας µε ΚΑΕΚ 34026ΕΚ00053/0/0 και 34026ΕΚ00056/0/0 για 10,89 τ.µ .και
29,24 τ.µ αντίστοιχα.Εν συνεχεία µε την ως άνω 263/2013 απόφαση που εκδόθηκε

αναγνώρισε δικαιούχους τους ενάγοντες ,Ευστάθιο ∆ουβίτσα και ∆ήµητρα
Ζαβιτσάνου για τα ως άνω τµήµατα άλλωστε το τµήµα µε εµβαδόν 10,89 τ.µ ο ∆ήµος
Λευκάδας δια των προτάσεων του,συναίνεσε ότι ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα
,νοµή και κατοχή και κατά το ποσοστό των 50% εξ αδιαιρέτου.
Κατ'ακολουθίαν των ως άνω η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας δια της µε
αριθµό 163/2013 απόφασης της έκρινε σκόπιµο να µην ασκηθεί έφεση.
Επειδή όµως δεν απεφάνθη περί της µη άσκησης των έκτακτων ένδικων µέσων
κατά της ως άνω απόφασης.
Επειδή δέον όπως αποφασίσει η ως άνω επιτροπή διότι δεν είναι δυνατόν να
καταχωρηθεί η ως άνω απόφαση στο Εθνικό κτηµατολόγιο,
Εισηγούµαι να χορηγηθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα
Καρύδη για παραίτηση η µη της άσκησης των εκτάκτων ενδίκων µεσων του ∆ήµου
Λευκάδας κατά της αριθ' 263/2013 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας .
Επιπλέον εφόσον ήθελε χορηγηθεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας
Μαυρέτα Καρύδη για παραίτηση του ∆ήµου Λευκάδας από όλα τα έκτακτα ένδικα
µέσα ,θα πρέπει η επιτροπή να εξουσιοδοτήσει την ∆ικηγόρο να παρασταθεί
ενώπιον του ως άνω εκδόσαντος την αριθ'263/ 2013 απόφαση ∆ικαστηρίου και να
παραιτηθεί για λογαριασµό του ∆ήµου Λευκάδας από όλα τα έκτακτα ένδικα µέσα».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή, να χορηγήσει εντολή
στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για παραίτηση του ∆ήµου
Λευκάδας από όλα τα έκτακτα ένδικα µέσα ,θα πρέπει
η επιτροπή να
εξουσιοδοτήσει την ∆ικηγόρο να παρασταθεί ενώπιον του ως άνω εκδόσαντος την
αριθ'263/ 2013 απόφαση ∆ικαστηρίου και να παραιτηθεί για λογαριασµό του ∆ήµου
Λευκάδας από όλα τα έκτακτα ένδικα µέσα.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα

αποφασίζει

Xορηγεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη
για
παραίτηση της άσκησης των εκτάκτων ενδίκων µεσων του ∆ήµου Λευκάδας κατά
της αριθ' 263/2013 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και
εξουσιοδοτεί αυτην , να παρασταθεί ενώπιον του ως άνω εκδόσαντος την αριθ'263/
2013 απόφαση ∆ικαστηρίου και να παραιτηθεί για λογαριασµό του ∆ήµου Λευκάδας
από όλα τα έκτακτα ένδικα µέσα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 66/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

