Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:17/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:167/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 20η του
μήνα Ioυνίου του έτους 2012, ημέρα Tετάρτη και ώρα 13.00π.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
10734/15.6.2012 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) Πεντεσπίτης Νίκος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8) Γαβρίλης Δημήτρης
9) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
9ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.17-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας., για χορήγηση
εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για άσκηση ή μη έφεσης κατά απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, για διόρθωση κτηματολογίου,
σχετικά με υπόθεση Δ.Λευκάδας κατά Ζιώτη Χρήστου.
Εισηγ:κα.Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου

Η εισηγήτρια ανέφερε ότι :
«Περιήλθε στην Νομική υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας η αριθ' 177/2012 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας δυνάμει της οποίας γίνεται δεκτή εν μέρει
η αγωγή κατά του πρώτου και δευτέρου των εναγομένων.
Αναγνωρίζει την δεύτερη και τρίτη ενάγουσες συγκύριες των παρακάτω τμημάτων
των γεωτεμαχίων με ΚΑΕΚ 34026207013/0/0 και με ΚΑΕΚ 34026ΕΚ00237/0/0 ,και
συγκεκριμένα την μεν δεύτερη συγκυρία, κατά ποσοστά 404,60%ο εξ αδιαιρέτου,
την δε τρίτη κατά ποσοστό 404,60%ο εξ αδιαιρέτου, την δε τρίτη κατά ποσοστό
404,60%0 εξ αδιαιρέτου των εξής τμημάτων :α) τμήματος του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ
340260207013/0/0 ( σύμφωνα με τις αρχικές εγγραφές έχει καταχωρισθεί ως
ιδιοκτησία της Κατίνας Φίλιππα του Θεοδώρου, καθολικός διάδοχος της οποίας είναι

ο πρώτος εναγόμενος),εμβαδού 8,59 τ.μ ,το οποίο εμφαίνεται στο απο Δεκεμβρίου
2008 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Γεωργίου Μαλακάση ως
τμήμα περιγραφόμενο περιμετρικά με τα στοιχεία Τ1-9-10-11-12-13-Τ2-43(Κ)-Τ1
Ε(Α1) και β) τμήματος του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 34026ΕΚ00237/0/0 (σύμφωνα με
τις αρχικές εγγραφές έχει καταχωρισθεί ως ιδιοκτησία του δευτέρου εναγομένου),
εμβαδού 0,13 τ.μ, το οποίο εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα ως τμήμα
περιγραφόμενο περιμετρικά με τα στοιχεία Τ4-Τ3-15-Τ4.Δηλαδή ης ως άνω
απόφαση αναγνωρίζει ότι το τμήμα συνολικού εμβαδού 0,13 τ.μ ανήκει στους ως
άνω ενάγοντες και όχι στον Δήμο Λευκάδας.
Με αυτοψία που έγινε στον χώρο της ιδιοκτησίας των εναγόντων απο τον μηχανικό
των Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας Κο Επαμεινώνδα Φραγκούλη
διαπιστώθηκε ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμμία ουσιαστική διεκδίκηση
απο την πλευρά των εναγόντων εις βάρος του Δήμου και ότι καταχωρίσθηκε λάθος
κατά την μεταφορά των βιβλίων των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό κτηματολόγιο, το
εμβαδόν των 0,13 τ.μ στο όνομα του Δήμου Λευκάδας.
Επειδή εκ των ως άνω δεν προκύπτει απο πουθενά οτι υπάρχει διεκδίκηση,
περαιτέρω η ως άνω απόφαση επιδόθηκε στον Δήμο Λευκάδας στις 6/6/2012 και
αρχίζουν από τότε να μετρούν οι προθεσμίες των ενδίκων μέσων, ήτοι της έφεσης.
Επειδή φρονώ ότι δεν είναι απαραίτητη η άσκηση έφεσης, διότι αφορά σε διόρθωση
τυπικών σφαλμάτων των αρχικών εγγραφών καταχώρισης στο Εθνικό κτηματολόγιο
και δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά του Δήμου Λευκάδας μετά των εναγόντων
Χρήστου Ζιώτη,Αικατερίνης Ζιώτη ,Βικτωρίας Ζιώτη
Για όλους τους ανωτέρω λόγους , εισηγούμαι στην Οικονομική επιτροπή του Δήμου
Λευκάδας να θέσει το θέμα σε συνεδρίαση και να αποφασίσει περί της άσκησης η
μη της έφεσης κατά της ως άνω 177/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας, διότι εκπνέει η προθεσμία των ενδίκων μέσων και να υποστηρίξει τα
νόμιμα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε τρόπο”.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την μή άσκηση
ένδικων μέσων, διότι αφορά σε διόρθωση τυπικών σφαλμάτων των αρχικών
εγγραφών καταχώρισης στο Εθνικό κτηματολόγιο και δεν υπάρχει ουσιαστική
διαφορά του Δήμου Λευκάδας μετά των εναγόντων Χρήστου Ζιώτη, ,Αικατερίνης
Ζιώτη ,Βικτωρίας Ζιώτη.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Την μή άσκηση ένδικων μέσων, διότι αφορά σε διόρθωση τυπικών σφαλμάτων των
αρχικών εγγραφών
καταχώρισης στο Εθνικό κτηματολόγιο και δεν υπάρχει
ουσιαστική διαφορά του Δήμου Λευκάδας μετά των εναγόντων Χρήστου Ζιώτη,
,Αικατερίνης Ζιώτη ,Βικτωρίας Ζιώτη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 167/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

