Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:32/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:285/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 25η του
µήνα Οκτωβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.
31523/25.10.2011 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 εννιά (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5) Γαζής Αναστάσιος
6] Ζουριδάκης Ευτύχιος
7] Mαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικολ.
9) Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
8ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.32-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο
του ∆ήµου, σχετικά µε αναγνώριση αγνώστου ακινήτου στο Εθνικό
Κτηµατολόγιο, στη θέση Φρύνι-Απόλπαινα Λευκάδας.
Εισηγητ: κα.Καρύδη Μαυρέτα,δικηγόρος του ∆ήµου

Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή τα εξής:
«Υστερα από έλεγχο που διενήργησα στα πλαίσια των υπηρεσιών µου στο
κτηµατολογικό γραφείο Λευκάδας διαπίστωσα ότι τα ακίνητα που φέρουν ΚΑΕΚ
340060901020-340263801205-340263214038-340263214039-340263208004 είναι
καταχωρηµένα ως αγνώστου τα ως άνω ακίνητα ανήκουν στην περιουσία του ∆ήµου
Λευκάδας ως εκ τούτου πρέπει να καταχωρηθούν στο όνοµα του ∆ήµου Λευκάδας .
Επειδή οι ως άνω αγωγές ως και οι καταχωρήσεις στο Εθνικό κτηµατολόγιο
πρέπει να γίνουν µέσα στην χρονική περίοδο που επιτάσσει ο νόµος, σε αντίθετη
περίπτωση τα ακίνητα θα περιέλθουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Προς τούτο εισηγούµαι στην οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας,

να δοθεί εντολή, στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, ώστε να ασκηθούν ενώπιον
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας ή σε οποιαδήποτε άλλα δικαστήρια α΄και
β΄βαθµού ήθελε απαιτηθεί, αιτήσεις αναγνώρισης αγνώστου των ακινήτων που
φέρουν
ΚΑΕΚ
340060901020-340263801205-340263214038-340263214039340263208004 και ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του ∆ήµου και εν συνεχεία τα
ακίνητα να καταχωρηθούν στο όνοµα του ∆ήµου Λευκάδας ,πριν απωλέσει το
δικαίωµα τούτο ο ∆ήµος Λευκάδας ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει στην Επιτροπή, να δοθεί εντολή, στη
∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας να διεξάγει έρευνα , ώστε να ανευρεθούν και να
καταχωρηθούν στο Εθνικό Κτηµατολόγιο τα ακίνητα, στο όνοµα του ∆ήµου
Λευκάδας .
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 Ν.3852/2010, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
να δοθεί εντολή, στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας κα.Μαυρέτα Καρύδη, ώστε να
ασκηθούν ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας ή σε οποιαδήποτε άλλα
δικαστήρια α΄και β΄βαθµού ήθελε απαιτηθεί, αιτήσεις αναγνώρισης αγνώστου των
ακινήτων που φέρουν ΚΑΕΚ 340060901020-340263801205-340263214038340263214039-340263208004 και ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του ∆ήµου και
εν συνεχεία να καταχωρηθούν στο όνοµα του ∆ήµου Λευκάδας .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:285/2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

