Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:22/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:200/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 16η του
μήνα Aυγούστου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
21987/10.8.2012 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 επτά(7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4)Γαζής Αναστάσιος
5).Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Mαργέλης Γεώργιος
7) Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νίκος
Γαβρίλης Δημήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
5ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.22-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
“Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για
ανανέωση εντολής στη
δικηγόρο του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Εφετείου Πατρών,
σχετικά με έφεση του Δήμου Λευκάδας κατά Χρήστου Βεργίνη”.
Εισηγ: κ.Μαυρέτα Καρύδη
δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε τα εξής:
“ Περιήλθε στην υπηρεσία μου η από 14 Ιουνίου 2010 έφεση του Δήμου Λευκάδας
κατά του Χρήστου Βεργίνη, η οποία ασκήθηκε κατόπιν της αρ. 137/10 εντολής της
Δ.Ε. Δ.λευκάδας.
Η ως άνω έφεση ασκήθηκε κατά της 51/2010 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία έκανε δεκτή την από 10/11/08
αγωγή του, για δήθεν διόρθωση αρχικών εγγράφων του Εθνικού Κτηματολογίου σε
ιδιοκτησία του που βρίσκεται εντός του σχεδίου πόλεως Λευκάδας και στην ειδική
θέση 'Μαμακέικα”.
Το ως άνω ακίνητο όμως ανήκει και είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Κτηματολόγιο,
στον Δήμο Λευκάδας με πρωτότυπο τρόπο κτίσεως με την ονομασία ως κοινωφελές.

Παρά ταύτα όμως και παρά τις προτάσεις του Δήμου Λευκάδας, το Πολ.Πρωτ. Έκανε
δεκτή την από 10-11-08 αγωγή του αντίδικου Χρήστου Βεργίνη.
Το Δ.Σ. Του Δήμου Λευκάδας, έχει πάρει απόφαση για την ανέγερση ειδικού
σχολείου στην ως άνω ιδιοκτησία.
Ακολούθως ο αντίδικος προσδιόρισε την από 14/6/11 έφεση του Δήμου Λευκάδας
για την 18/9/12.
Συνεπώς για τα συμφέροντα του Δήμου, κρίνω σκόπιμο να δοθεί ανανέωση εντολής
της δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας, να συνεχίσει και να ολοκληρώσει όλες τις
δικαστικές ενέργειες που ήθελε απαιτηθούν, στο δεύτερο βαθμό”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
χορήγηση ανανέωσης της εντολής προς τη δικηγόρο του Δήμου, κα.Μαυρέτα
Καρύδη να παρασταθεί και να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας,
κατά την ως άνω ή οποιαδήποτε μετ' αναβολή δικάσιμο, σχετικά με την έφεση του
Δήμου Λευκάδας κατά του Χρήστου Βεργίνη.
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 ανανέωση εντολής ,στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας κα.Μαυρέτα
Καρύδη να παρασταθεί στην από 14-6-10 έφεση του Δήμου Λευκάδας κατά του
Χρήστου Βεργίνη, κατά της αρ.51/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας , η οποία απευθύνεται ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας,
κατά την δικάσιμο στις 18-9-12 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή δικάσιμο και να
υποστηρίξει τα έννομα συμφέροντα
του Δήμου Λευκάδας με οποιαδήποτε
διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 200/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

