ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 13ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 78/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 21 του μήνα Μαρτίου του έτους
2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ. 5112/16-3-18 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Καββαδάς Θωμάς
4. Σέρβος Κων/νος
4.
5. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5.
6. Χαλικιάς Ευάγγελος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε για ορισμό της Δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία, Μαυρέτας
Ν. Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας, κατά της αγωγής με αριθμό 135/2017 διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο
του Βασιλείου Τούμπα που στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Λευκάδας, η οποία
εισάγεται να εκδικασθεί με την διαδικασία του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αρθρο72 /3852/2010.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Στην αριθ’135/2017 αγωγής διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο του Βασιλείου
Τούμπα που στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Λευκάδας, μεταξύ άλλων εμπεριέχονται
τα εξής :
Στο από μηνός Αυγούστου 2017 τοπογραφικό διάγραμμα του Ιωάννη Λιβιτσάνου το οποίο είναι
προσαρτημένο στην αγωγή και απεικονίζεται με τα στοιχεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1, το ακίνητο του
ενάγοντα Βασιλείου Τούμπα , συνολικού εμβαδού 103,15 τ.μ που βρίσκεται στη θέση Κοντρί της Τοπικής
Κοινότητας Καρυάς, ότι δήθεν ανήκει στην ιδιοκτησία του, ενώ φέρεται ιδιοκτησίας Δήμου Λευκάδας με
κτηματολογικό αριθμό ΚΑΕΚ 34020ΕΚ00018 συνολικού εμβαδού 20,90 τ.μ και εμφανίζεται στο τοπογραφικό
διάγραμμα με τα στοιχεία 5-6-7-8-9-10-11-5 και συνορεύει επι της τεθλασμένης πλευράς 6-6-7-8-9 συνολικού
μήκους μέτρων 6,11 με την δημοτική οδό με ΚΑΕΚ 34020ΕΚ00018, επι της πλευράς 9-10 μήκους μέτρων 4,40
με την ιδιοκτησία κληρονόμων Σπυραντώνη Ρεκατσίνα, επι της πλευράς 10-11 μήκους μέτρων 4,19 με
ιδιοκτησία Στέφανου και Βασιλείου Τούμπα ,επι της πλευράς 11-5 με την συνεχόμενη ιδιοκτησία του.
Περαιτέρω ζητά να αναγνωρισθεί μεταξύ των άλλων κύριος του τμήματος που στο κτηματολογικό φύλλο με
ΚΑΕΚ 34020ΕΚ00018 εμβαδού 20,90 τ.μ ,εμφανίζεται ως ιδιοκτησία του Δήμου Λευκάδας και να συνεννωθεί
με το υπόλοιπο τμήμα της ιδιοκτησίας του
Επειδή για την απόκρουση της ως άνω αγωγή απαιτείται η συνδρομή των Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου
Λευκάδας με την σύνταξη τοπογραφικού και τεχνικής έκθεσης
Επειδή ο Δήμος Λευκάδας έχει έννομο συμφέρον προς τούτο.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
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Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
Να δοθεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και να αποκρούσει την με αριθμό 135/2017 αγωγής
διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, του Βασιλείου Τούμπα του Αποστόλου και της
Ευαγγελούλας, που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και του Ελληνικού Δημοσίου και να υπερασπίσει
τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με οποιαδήποτε νόμιμη 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 στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, να
παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και να αποκρούσει την με αριθμό 135/2017
αγωγής διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, του Βασιλείου Τούμπα του Αποστόλου και
της Ευαγγελούλας, που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και του Ελληνικού Δημοσίου και να υπερασπίσει
τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 78/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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