Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:17/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:114/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 12η του µήνα
Iουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.15617/7.6.2013
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 οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος :Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6) Σάντα -Μακρή Αικατ.
7) Μαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ EKTOΣ Η.∆. : της αριθ.17-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής , για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του
∆ήµου, για άσκηση αγωγής, σχετικά µε διεκδίκηση κοινόχρηστης πηγής στη
θέση Κεραµιδάκι.
Εισηγ: κα.Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος του ∆ήµου

Η Εισηγήτρια αναφέρει:
“Περιήλθε στην υπηρεσία µου η απο 15-3-2013 επιστολή του συνήγορου του
πολίτη,δυνάµει της οποίας επάγονται τα ακόλουθα:
Επανερχόµαστε στις υπο σχετικό 3 επιστολές µας,υπενθυµίζουµε ότι ο Συνήγορος
του Πολίτη διερευνά την αναφορά του κυρίου Κολυβά σχετικά µε έλλειψη απάντησης
απο µέρους σας σε αίτηση που έχει καταθέσει στον ∆ήµο Λευκάδας,µε την οποία
καταγγέλλει την αδυναµία πρόσβασης σε πηγή στον οικισµό Κεραµιδάκι,λόγω
κλεισίµατος του µονοπατιού που οδηγούσε σε αυτήν απο ιδιοκτήτη όµορου
οικοπέδου.
Η συγκεκριµένη πηγή αναφέρεται στην υπ'αριθ'92/1995 απόφαση του Κοινοτικού
Συµβουλίου της τότε Κοινότητας Αλεξάνδρου περί ψήφισης του κανονισµού
ύδρευσης
Περαιτέρω σύµφωνα µε την διάταξη του αρ. 4 του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας,όπως αντικαταστάθηκε απο το άρθρο 11 του ν.3230/2004 ο ∆ήµος
Λευκάδας είναι υποχρεωµένος να απαντά προς τις αιτήσεις και αναφορές των
πολιτών.

Η ως άνω διαφορά έχει απασχολήσει τον πρώην ∆ήµο Λευκάδας απο το έτος 2009,
όπου ύστερα απο καταγγελίες δηµοτών ,ο ∆ήµος προσέφυγε δικαστικά εναντίον
του ως άνω Προκόπη Παπαευθυµίου µε αίτηση ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας για προσβολή προσωπικότητας εξ αιτίας αποκλεισµού της
πρόσβασης προς την πηγή στη θέση Κεραµιδάκι ,πλην οµως απερίφθη η αίτηση του
διότι ο ∆ήµος δεν απέδειξε την φύση της κοινοχρήστου οδού που οδηγούσε προς την
πηγή.
Επειδή υπάρχει άµεση ανάγκη να υπερασπισθεί τα δικαιώµατά του ο ∆ήµος
Λευκάδας
Επειδή έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο και υπάρχει ανάγκη Τεχνικής συνδροµής
µε σύνταξη τοπογραφικού απο τις Τεχνικές υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας,
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας,
να χορηγηθεί επειγόντως εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα
Καρύδη να συγκεντρώσει τον φάκελο δικογραφίας µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία
προς µελέτη και περαιτέρω άσκηση αναγνωριστικής αγωγής ενώπιον του καθύλιν
αρµοδίου ∆ικαστηρίου για αναγνώριση κυριότητας του στην πηγή Κεραµιδάκι της
∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του
∆ήµου Λευκάδας και τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο” .
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
χορήγηση
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

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου, για άσκηση έφεσης του ∆ήµου Λευκάδας,
να συγκεντρώσει τον φάκελο δικογραφίας µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία προς
µελέτη και περαιτέρω άσκηση αναγνωριστικής αγωγής, ενώπιον του καθύλιν
αρµοδίου ∆ικαστηρίου , για αναγνώριση κυριότητας του στην πηγή Κεραµιδάκι της
∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του
∆ήµου Λευκάδας και τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 114/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

