ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 48/2016 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 307/2016
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 2 του µηνός Νοεµβρίου
του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 22211/27-10-2016 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος
1. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Βλάχος Κων/νος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5. Καρφάκη Μαριάννα
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 4ο της Η.∆. : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγορική εταιρεία Φλογαϊτη-ΣιούτηΒούλγαρη-Κατωπόδη & Συνεργάτες, στην δικηγόρο Αικατερίνη Άνθιµου και την δικηγόρο του ∆ήµου
Μαυρέτα Καρύδη, για εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, για αγωγή διόρθωση των αρχικών
εγγραφών ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, στη δικάσιµο στις 11-11-2016 ή σε
οποιαδήποτε µετ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ∆ήµος Λευκάδας οµού µετά του ∆ήµου Μεγανησίου άσκησαν την από 28/9/2015 και
αριθµό κατάθεσης 42/2015 αναγνωριστική αγωγή τους για διόρθωση των αρχικών εγγραφών , που
στρέφεται κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και κατά του ΤΑΙΠΕ∆, σύµφωνα µε την οποία µεταξύ
άλλων επάγονται τα ακόλουθα: Να διορθωθεί η ανακριβής πρώτη εγγραφή που καταχωρίσθηκε στο
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κτηµατολογικό βιβλίο του Κτηµατολογικού γραφείου Λευκάδας και αφορά τµήµατα του ακινήτους να
παύσουν να διαταράσσουν την κυριότητα και τη νοµή τους, ήτοι των τµήµατος του γεωτεµαχίου υπο
ΚΑΕΚ 340263501035/0/0, συνολικού εµβαδού 60988,13 τ.µ.
Περαιτέρω στην ιστορική βάση της αγωγής τους κατατείνονται ότι , κατά τον χρόνο ισχύος του
Ν.2539/1997 ,ο πρώτος από εµας ∆ήµος Λευκάδας ήταν κύριος εξ αδαιρέτου της λιµνοθάλασσας
∆υτικού ιχθυοτροφείου κατά το ποσοστόν 18,6%,ο δεύτερος από εµας ∆ήµος Μεγανησίου κατά το
ποσοστό 6,98%, ∆ήµος Απολλωνίων κατά το ποσοστό 30,23% ,ο ∆ήµος Ελλοµένου κατά ποσοστό
20,93% ,ο ∆ήµος Καρυάς µε ποσοστό 6,98% και ο ∆ήµος Σφακιωτών κατά το ποσοστό των 16,28%
Όταν όµως ο ∆ήµος Λευκάδας συνενώθηκε µε τους υπόλοιπους ∆ήµους Σφακιωτών Ελλοµένου
Καρυάς Απολλωνίων δυνάµει του Ν.3852/2010 περιήλθε στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα
νοµή και κατοχή και κατά το ποσοστό 93,02 % η λιµνοθάλασσα η ∆υτικό ιχθυοτροφείο και στον ∆ήµο
Μεγανησίου περιήλθε το 6,98% εξ αδαιρέτου.
Επειδή για την ως άνω διαφορά εκκρεµεί αντίθετο ∆ικαστήριο του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά ∆ήµου
Λευκάδας και του ∆ήµου Μεγανησίου και κατά του ΤΑΙΠΕ∆ για την διεκδίκηση της ιδιοκτησίας στη
θέση Βαρδάνια Γύρα Αη Γιάννης που εκδικάζεται στις 11 Νοεµβρίου 2016, που χορηγήθηκε επίσης
εντολή σύµφωνα µε την αριθ’ 118/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
αφενός στην ∆ικηγορική εταιρεία Φλογαίτης –Σιούτη-Βούλγαρη –Κατωπόδη και Συνεργάτες η την
Αικατερίνη Ανθίµου ,συνεργάτη της ∆ικηγορικής εταιρείας Φλογαίτης –Σιούτη-Βούλγαρη –Κατωπόδη
και Συνεργάτες ,αφετέρου στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη στους
Επειδή η ως άνω διαφορά αφορά τα κυριαρχικά δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας και του ∆ήµου
Μεγανησίου επι των προσχώσεων της Λιµνοθάλασσας που προέκυψε µετά την δηµιουργία του
παραλιακού δρόµου στα Βαρδάνια -Γύρα
Επειδή την ως άνω δικαστική διαφορά την έχουν αναλάβει αφενός η ∆ικηγορική εταιρεία Φλογαίτης –
Σιούτη-Βούλγαρη –Κατωπόδη και Συνεργάτες και η Αικατερίνη Ανθίµου ,συνεργάτης της ∆ικηγορικής
εταιρείας Φλογαίτης –Σιούτη-Βούλγαρη –Κατωπόδη και Συνεργάτες, οι οποίοι έχουν εξειδικευµένες
γνώσεις και εµπειρία στο Αστικό δίκαιο, αφετέρου η ∆ικηγόρος του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια
αντιµισθία, Μαυρέτα Καρύδη.
Επειδή η ως άνω διαφορά έχει βαρύνουσα σηµασία για το ∆ήµο Λευκάδας και το ∆ήµο Μεγανησίου
Λευκάδας.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να δοθεί εντολή αφενός στην ∆ικηγορική εταιρεία Φλογαίτης –Σιούτη-Βούλγαρη –Κατωπόδη και
Συνεργάτες ή την Αικατερίνη Ανθίµου, συνεργάτη της ∆ικηγορικής εταιρείας Φλογαίτης –ΣιούτηΒούλγαρη –Κατωπόδη και Συνεργάτες και αφετέρου στην
∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας
Μαυρέτας Καρύδη µε πάγια αντιµισθία, να παρασταθούν στην ως άνω δικάσιµο της 11-11-2016 ή
σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας και να εκπροσωπήσουν τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας, και να υποστηρίξουν την
από 28/9/2015 και αριθµό κατάθεσης 42/2015 αγωγή τους ήτοι του ∆ήµου Λευκάδας , του ∆ήµου
Μεγανησίου που στρέφεται κατά του Ελληνικού και του ΤΑΙΠΕ∆ για διόρθωση των αρχικών
εγγραφών του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.2664/1998 ως και αναγνωριστικής κυριότητας του ακινήτου στη
θέση Βαρδάνια –Γύρα –∆υτικό Ιχθυοτροφείο εµβαδού 60.988 ,13 τ.µ ,εν γένει τους χορηγείται
εντολή και πληρεξουσιότητα και εγκρίνουν κάθε προγενέστερη αλλά και κάθε µεταγενέστερη
διαδικαστική πράξη τους ως νόµιµη για την υποστήριξη των έννοµων συµφερόντων τους ∆ήµου
Λευκάδας , και του ∆ήµου Μεγανησίου από κοινού η χωριστά ο καθένας και η καθεµία (δικηγόρος)
µε οποιαδήποτε νόµιµη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Χορηγεί εντολή, αφενός στην ∆ικηγορική εταιρεία Φλογαίτης –Σιούτη-Βούλγαρη –Κατωπόδη και
Συνεργάτες ή την Αικατερίνη Ανθίµου, συνεργάτη της ∆ικηγορικής εταιρείας Φλογαίτης –ΣιούτηΒούλγαρη –Κατωπόδη και Συνεργάτες και αφετέρου στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα
Καρύδη µε πάγια αντιµισθία, να παρασταθούν στην ως άνω δικάσιµο της 11ης-11-2016 ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας και να εκπροσωπήσουν τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας, και να υποστηρίξουν την
από 28/9/2015 και αριθµό κατάθεσης 42/2015 αγωγή τους ήτοι του ∆ήµου Λευκάδας , του ∆ήµου
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Μεγανησίου που στρέφεται κατά του Ελληνικού και του ΤΑΙΠΕ∆ για διόρθωση των αρχικών
εγγραφών του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.2664/1998 ως και αναγνωριστικής κυριότητας του ακινήτου στη
θέση Βαρδάνια –Γύρα –∆υτικό Ιχθυοτροφείο εµβαδού 60.988 ,13 τ.µ ,εν γένει τους χορηγείται
εντολή και πληρεξουσιότητα και εγκρίνουν κάθε προγενέστερη αλλά και κάθε µεταγενέστερη
διαδικαστική πράξη τους ως νόµιµη για την υποστήριξη των έννοµων συµφερόντων τους ∆ήµου
Λευκάδας , και του ∆ήµου Μεγανησίου από κοινού η χωριστά ο καθένας και η καθεµία (δικηγόρος)
µε οποιαδήποτε νόµιµη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 307/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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