Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:29/2013 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:205/2013
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 20η του μήνα
Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.26512/
16.9.2013 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 πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Πεντεσπίτης Νίκος
5) Σάντα-Μακρή Αικ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μαργέλης Γιώργος
Γαβρίλης Δημήτρης
Μπραντζουκάκης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
6ο ΘΕΜΑ
Η.Δ. : της αριθ.29-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του
Δήμου , για παράσταση ενώπιον του Εφετείου Δυτ.Στερεάς Ελλάδας κατά τη
δικάσιμο κατά τη δικάσιμο στις 8-10-013, ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή
δικάσιμο, σχετικά με κλήση του Σπ. Φωτεινού κατά Δ.Λευκάδας.

Εισηγ: Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου
Ο Εισηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθε στην υπηρεσία μου η απο 10-11-2012 κλήση του Σπυρίδωνος Φωτεινού
του Ευσταθίου και της Κατίνας, δυνάμει της οποίας μεταξύ άλλων επάγονται τα
ακόλουθα:
Κατά του αντιδίκου Δήμου ήγειρα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
την απο την απο 15-2-2006 αναγνωριστική αγωγή ,με την οποία ζητούσα να
αναγνωρισθώ κύριος του περιγραφομένου εδαφικού τμήματος επιφανείας 302,35 τ.μ
Επι της ως άνω αγωγής εκδόθηκε, μετά απο συζήτηση αυτής η υπ'αριθ'263/2007
οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, η οποία έκανε δεκτή
την ως άνω αγωγή και αναγνώρισε την κυριότητα επι του επιδίκου εδαφικού
τμήματος.
Στη συνέχεια ο Δήμος Λευκάδας άσκησε κατά του Σπυρίδωνος Φωτεινού, ενώπιον
του Εφετείου Πατρών, προς εξαφάνιση της ως άνω υπ'αρθ'263/2007 οριστικής
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας την απο 21/12/2007 έφεση
του, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 54/2007.

Επι της ανωτέρω εφέσεως κατά την δικάσιμο του έτους 2009 εκδόθηκε η
υπ'αριθ'293/2010 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου με την οποία διατάχθηκε η
επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, προκειμένου να προσκομισθεί στη νέα
συζήτηση τυχόν υπάρχουσα απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου
Λευκάδας που να επιτρέπει την άσκηση εφέσεως κατά της εκκαλουμένης
υπ'αριθ'263/2007 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
Κατόπι ο Δήμος Λευκάδας με την απο 19-8-2010 κλήση ενώπιον του Εφετείου
Πατρών επανέφερε προς συζήτηση την ανωτέρω απο 21/12/2007 έφεσή του κατά
της υπ'αριθ' 263/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
προκειμένου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επι αυτής ,δικάσιμος για τη συζήτηση
ορίστηκε η 17/5/2012.
Επειδή ,απο της ενάρξεως ισχύος της διάταξης του άρθρου 8 του Ν.4022/3/10/2011
οι πολιτικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν ενώπιον του Εφετείου Πατρών υπάγονται
εφεξής στην αρμοδιότητα του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας,μεταφέρονται δε
και εκδικάζονται απο το Εφετείο αυτό, αφου τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 498
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ως εκ τούτου το Εφετείο Δυτικής Στερεάς
Ελλάδας τυγχάνει πλέον καθ'υλην και κατά τόπο αρμόδιο προς εκδίκαση της
παραπάνω εφέσεως.
Επειδή έχει έννομο συμφέρον ο Δήμος Λευκάδας να παρασταθεί και να
υπερασπίσει τα δικαιώματα του και να υποστηρίξει την απο 21/12/2007 έφεσή του
ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας κατά την δικάσιμο της 8/10/2013 η
σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο,
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,
Να χορηγηθεί επειγόντως εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας
να
παρασταθεί κατά την ως άνω δικάσιμο 8/10/2013 η σε οποιαδήποτε άλλη
μετ'αναβολή δικάσιμο και να υποστηρίξει την απο 21/12/2007 έφεση του Δήμου
Λευκάδας, η οποία συζητείται μετά απο κλήση, η οποία καταχωρήθηκε στο σχετικό
βιβλίο του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας με αριθμό 331/2012 και
αριθμό πινακίου 39 , που στρέφεται κατά του Σπυρίδωνος Φωτεινού και κατά της
αριθ'263/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και εν γένει να
υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας και τα συμφέροντα του με κάθε
νόμιμο μέσο ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας , να παρασταθεί κατά την
ως άνω δικάσιμο 8/10/2013 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο και να
υποστηρίξει την απο 21/12/2007 έφεση του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την
παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας να παρασταθεί κατά την
ως άνω δικάσιμο 8/10/2013 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο και να
υποστηρίξει την απο 21/12/2007 έφεση του Δήμου Λευκάδας, η οποία συζητείται
μετά απο κλήση, η οποία καταχωρήθηκε στο σχετικό βιβλίο του Τριμελούς
Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας με αριθμό 331/2012 και αριθμό πινακίου 39 ,
που στρέφεται κατά του Σπυρίδωνος Φωτεινού και κατά της αριθ'263/2007

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και εν γένει να υπερασπίσει τα
δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας και τα συμφέροντα του με κάθε νόμιμο μέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 205/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

