Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:37/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:251/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 7η του µήνα
Noεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.31246/
1.11.2013 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
∆ιοίκησης-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) Σκιαδά Ζωή(αν/κο µελος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης
Μπραντζουκάκης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
8ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.37-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του
∆ήµου, σχετικά µε διεκδικητική αγωγή της Παναγ.Υφαντή συζύγου Κων/νου
Υφαντή κ.λπ., κατά ∆ήµου Λευκάδας, στην δικάσιµο στις 25-11-13, ή σε
οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο.
Εισηγητ : Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου

Η Εισηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η απο 28-3-2013 διεκδικητική αγωγή της
Παναγιώτας Υφαντή,2) Ελισάβετ Αραβανή,3) Αικατερίνης Κατωπόδη του ∆ήµου
Λευκάδας δυνάµει της οποίας επάγονται τα ακόλουθα:
Ζητούν να αναγνωριστούν συγκυρίες συννοµείς και συγκάτοχοι κατά τα ιδανικά
µερίδια που αναφέρονται αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσας, επί του εδαφικού
τµήµατος του ακινήτου τους και εµφαίνεται στο προσαρτηµένο τοπογραφικό
διάγραµµα του πολιτικού µηχανικού Ιωάννη Σκλαβενίτη, µε τα γράµµατα
Α,Β,Γ,∆,Θ,Η,Ζ,Ε,Ζ',Α και συνορεύει γύρωθεν απο την πλευρά Α,Β µήκους 0,37
µέτρων µε δηµοτική οδό Λευκάδας-Καρυάς-Εγκλουβής,απο την πλευρά Β.Γ,∆
συνολικού µήκους 10,75 µέτρων µε κοινοτική οδό ,απο την πλευρά Θ-Η µήκους 0,15
µέτρων µε ιδιοκτησία του αντιδίκου, απο την πλευρά Η,Ζ µήκους 6,15 µέτρων µε το
συνεχόµενο οικόπεδό τους,απο την πλευρά Ζ,Ε µήκους 1,13 µέτρων µε το
κλιµακοστάσιο που οδηγεί στον πρώτο όροφο της κατοικίας τους, απο την πλευρά

Ε,Ζ µήκους 2,50 µέτρων επίσης µε το ίδιο κλιµακοστάσιο και απο την πλευρά Ζ,Α
µήκους 2 µέτρων µε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου τους.
Να υποχρεωθεί ο εναγόµενος ∆ήµος, για τα ιστορούµενα στην ένδικη αγωγή να τους
αποδώσει τη συννοµή τους επι του ως άνω επιδίκου τµήµατος και να καταδικαθεί ο
∆ήµος να καταβάλει ως αποζηµίωση για την παράνοµη και υπαίτια καταστροφή του
πέτρινου τοίχου του ακινήτου τους το συνολικό ποσό των 500 ευρώ.
Για τους παραπάνω λόγους,
Εισηγούµαι να χορηγηθεί στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη
εντολή για να παρασταθεί και να αποκρούσει την απο 28-3-2013 αγωγή της
Παναγιώτας Υφαντή ,2) Ελισάβετ Αραβανή και Αικατερίνης Κατωπόδη η οποία
στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Λευκάδας στην δικάσιµο της 25-11-2013 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή
δικάσιµο και εν γένει να υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε
νόµιµο µέσο η οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί» .
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει να δώσει
εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη , να παρασταθεί στην δικάσιµο της
25-11-2013 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο
και εν γένει να
υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο η οποιαδήποτε
διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί, σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση.
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

Χορηγεί εντολή , στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη , για να
παρασταθεί και να αποκρούσει την απο 28-3-2013 αγωγή της Παναγιώτας Υφαντή
,2) Ελισάβετ Αραβανή και Αικατερίνης Κατωπόδη, η οποία στρέφεται κατά του ∆ήµου
Λευκάδας , η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας στην δικάσιµο
της 25-11-2013.,η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο και εν γένει να
υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο η οποιαδήποτε
διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 251/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

