Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:24/2013 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:163/2013
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 6η του μήνα
Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.22073/ 2.8.2013
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) Ζουριδάκης Ευτύχιος
4) Σάντα-Μακρή Αικ.
5) Σκιαδά Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νίκος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης Δημήτρης
Μπραντζουκάκης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
6ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.24-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για άσκηση ή μη έφεσης, σχετικά με την
263/13 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά Ευσταθίου
Δουβίτσα κ.λπ.
Εισηγητ : Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου
Η Eσηγήτρια αναφέρει:
“ Περιήλθε στην υπηρεσία μου η αριθ'263/2013 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας, δυνάμει της οποίας επάγονται τα ακόλουθα: Οι ενάγοντες
ασκησαν την απο 24-3-2010 αγωγή τους για διόρθωση των αρχικών εγγραφών,
μεταξύ των εναγομένων ως δικαιούχος των τμημάτων των εναγόντων εφέρετο και ο
Δήμος Λευκάδας με ΚΑΕΚ 34026ΕΚ00053/0/0 και34026ΕΚ00056/0/0 για 10,89 και
29,24 τ.μ αντίστοιχα .Ακολούθως εκδόθηκε η ως άνω απόφαση σύμφωνα με την
οποία μεταξύ των άλλων αναγνωρίζει δικαιούχους τους εναγοντες, Ευστάθιο
Δουβίτσα και Δήμητρα Ζαβιτσάνου για τα ως άνω τμήματα άλλωστε το τμήμα με
εμβαδόν 10,89 τ.μ ο Δήμος Λευκάδας δια των προτάσεων του συναίνεσε ότι ανήκει
στην αποκλειστική νομή και κυριότητα και κατά 50% εξ αδιαιρέτου στους ενάγοντες.
Επειδή περαιτέρω ο Δήμος Λευκάδας δέον όπως
αποφασίσει μέσα στην
αποσβεστική προθεσμία των τριάντα ημερών εάν θα ασκήσει έφεση η μη κατά της
ως άνω αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας. Δεδομένου όμως ότι
εμμέσως πλην σαφώς ο Δήμος με τις προτάσεις του στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,

συναίνεσε εν μέρει στην αγωγή των εναγόντων τότε δέν έχει λόγο για να ασκήσει
έφεση κατά της πιο πάνω απόφασης.
Για τους λόγους αυτούς , εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λευκάδας,
Να αποιφασίσει εάν θα χορηγηθεί η μη εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας
Μαυρέτα Καρύδη για ασκηση έφεσης κατά της αριθ'263/2013 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και εν γένει να υποστηρίξει τα συμφέροντα του
Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο ”.
Kατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
άσκηση ή μη έφεσης , 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
Την μη άσκηση έφεσης
Πρωτοδικείου Λευκάδας.

αποφασίζει

κατά της αριθ'263/2013 απόφασης του Μονομελούς

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 163/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

