Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:20/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:184/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 16η του
μήνα Ioυλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
18540/12.7.2012 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.
7ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.20-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικον. Επιτροπής σχετικά με ανακοίνωση δίκης και εντολή στη
δικηγόρο του Δήμου για παράσταση και εκπροσώπησή του,κατά την δικάσιμο
της 16-07-2012 ή και κάθε άλλης μετ΄αναβολής δικασίμου (σχετ. η από 2-072012 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον Ειρηνοδικείου Λευκάδας).
Εισηγ.:κ.Μαυρέτα Καρύδη -Δικηγόρος του Δήμου

Η εισηγήτρια ανέφερε ότι :
« Περιήλθε στην υπηρεσία μου η αριθ 22/ 04-07-2012 πράξη κατάθεσης του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας , σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων των :
1. Ιωάννη Θεοχάρη του Βασιλείου και της Αγγελικής και
2. Βασιλείου Θεοχάρη του Ιωάννη, κατοίκων Λευκάδας (οδός Δ. Μακρή. αρ.1)
ΚΑΤΑ
1. Κωνσταντίνου Βεργίνη του Γεωργίου και της Βασιλείας, κατοίκου τ.κ.
Καλαμιτσίου Δ. Λευκάδας και
2. Χρήστου Λάζαρη του Πανταζή και της Χρυσούλας, κατοίκου τ.κ. Εξάνθειας Δ.
Λευκάδας.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Δήμος Λευκάδας,”
που εδρεύει στην πόλη της Λευκάδας και νόμιμα εκπροσωπείται και

2. Το Ελληνικό Δημόσιο, που εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. Προϊσταμένη
της Κτηματικής Υπηρεσίας Λευκάδας.
Περαιτέρω η εγκατάσταση των μισθωτών Ιωάννη Θεοχάρη του Βασιλείου και της
Αγγελικής και Βασιλείου Θεοχάρη του Ιωάννη, έλαβε χώρα στις 14/06/2012, μετά
τη σύναψη των μισθωτηρίων συμβολαίων μεταξύ αυτών και του Δήμου Λευκάδας.
Λίγες μέρες μετά και μάλιστα στις 16/06/2012 εμφανίστηκαν στο σημείο οι καθ' ών ή
παρούσα, οι οποίοι αυθαίρετα και χωρίς κανένα δικαίωμα ενεργούντες, κατέλαβαν
τμήμα του προπεριγραφέντος αιγιαλού και μάλιστα το ευρισκόμενο στο μέσον
περίπου αυτού, έμπροσθεν του δημοσίου δρόμου που φτάνει στην παραλία, το
οποίο (τμήμα) έχει σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμο, εμβαδόν περί 500 μέτρα
περίπου πλευρικές διαστάσεις 10 μ. στον άξονα ανατολής – δύσης και 50 μέτρα στον
άξονα βορρά-νότου, συνορεύει δε ολόγυρα με τον υπόλοιπο αιγιαλό.
Στο τμήμα αυτό του αιγιαλού, οι καθ' ων τοποθέτησαν σε πυκνή γραμμή περί τα 150
σετ ομπρελών και ξαπλωστρών (1 ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες), με αποτέλεσμα να
είναι αδύνατη η χρήση εκ μέρους τρίτου, ο οποίος επιθυμεί να μισθώσει τα ανωτέρω
πράγματα από τους αντιδίκους.
Κατ' ακολουθίαν οι αιτούντες Ιωάννης Θεοχάρης τους Βασιλείου και Αγγελική και
Βασίλειος Θεοχάρης του Ιωάννη ζητούν με την αίτησή τους να υποχρεωθούν
προσωρινά οι αντίδικοι να άρουν κάθε εγκατάσταση, ιδίως ομπρέλες και ξαπλώστρες
ή εμπόδιο που περιορίζει ή αναιρεί την κοινή χρήση του αιγιαλού στη θέση
“Καθισμα” τοπικής κοινότητας Καλαμιτσίου Λευκάδας.
Πρός τούτο για όλα τα παραπάνω εισηγούμαι να χορηγηθεί εντολή στη Δικηγόρο
του Δήμου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα να παρασταθεί με πρόσθετη παρέμβαση και
να υποστηρίξει αφενός μεν την αίτηση των Ιωάννη Θεοχάρη του Βασιλείου,και
Βασιλείου Θεοχάρη του Ιωάννη και αφετέρου να υποστηρίξει τα συμφέροντα του
Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο τρόπο κατά τις 16/07/2012 ή σε οποιανδήποτε άλλη
μετ΄αναβολή δικάσιμο”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα να
παρασταθεί με πρόσθετη παρέμβαση και να υποστηρίξει αφενός μεν την αίτηση των
Ιωάννη Θεοχάρη του Βασιλείου,και Βασιλείου Θεοχάρη του Ιωάννη και αφετέρου
να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο τρόπο κατά τις
16/07/2012 ή σε οποιανδήποτε άλλη μετ΄αναβολή δικάσιμο.

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
Χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα να
παρασταθεί με πρόσθετη παρέμβαση και να υποστηρίξει αφενός μεν την αίτηση των
Ιωάννη Θεοχάρη του Βασιλείου,και Βασιλείου Θεοχάρη του Ιωάννη και αφετέρου

να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο τρόπο κατά τις
16/07/2012 ή σε οποιανδήποτε άλλη μετ΄αναβολή δικάσιμο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 184/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

