ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 40ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 283/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 7 του µηνός Οκτωβρίου του έτους
2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 19978/3-10-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Μαργέλη Μαρία
2 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
(Το ανωτέρω µέλος δεν προσήλθε
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
αν και κλήθηκε νόµιµα)
4 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Τυπάλδος Νικόλαος
6
7 Κατωπόδη Νίκη
7
8 Βικέντιος Νικόλαος
8
9
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ο

ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. επί της µε αριθµό κατάθεσης 116/12.8.2019 αγωγής των: 1) Χριστίνας Βλάχου του
Χρήστου και της Λούλας 2) Ιφιγένειας Βλάχου του Χρήστου και της Λούλας, εκτός των άλλων, κατά του ∆ήµου
Λευκάδας απευθυνόµενης προς το Μονοµελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται µε τη νέα διαδικασία
του Κ.Πολ.∆. και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός 100 ηµερών από την κατάθεση της και δεν προβλέπεται σε
αυτό το στάδιο ηµεροµηνία δικασίµου.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του ∆ήµου
Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, λόγω απουσίας της εισηγήτριας κας
Αικατερίνης Τσερέ, ο οποίος, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα ακόλουθα:
«Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/10 παρ.2. όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί µε αυτές του άρθρου 54 του
Ν.4447/16 και όπως ισχύουν σήµερα
-την µε αριθµό κατάθεσης 116/12.8.2019 αγωγή των: 1) Χριστίνας Βλάχου του Χρήστου και της Λούλας 2)
Ιφιγένειας Βλάχου του Χρήστου και της Λούλας, εκτός των άλλων, και κατά του ∆ήµου Λευκάδας
απευθυνόµενης προς το Μονοµελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, σύµφωνα µε την οποία οι ενάγουσες ζητούν να
αναγνωρισθούν συγκύριες και να διορθωθούν οι εσφαλµένες κτηµατολογικές εγγραφές, για τους λόγους και τις
αιτίες που αναφέρονται στο ιστορικό της ως άνω αγωγής τους, που αφορούν την ιδιοκτησία τους, ήτοι ενός
γεωτεµαχίου ευρισκοµένου στην θέση «Βίγλα» Αλεξάνδρου-Νικιάνας, έκτασης 4.038,73 τ.µ., µέρος του οποίου
εµβαδού 304,97 τ.µ. εµφαίνεται εσφαλµένα ως τµήµα του γεωτεµαχίου φέροντος Κ.Α.Ε.Κ. 34005ΕΚ00160 µε
φερόµενο κατά τις πρώτες εγγραφές κύριο αυτού τον ∆ήµο Λευκάδας.
- το γεγονός ότι εν προκειµένω δυνάµει του άρθρου 96ΚΠολ∆ απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα δυνάµει του
άρθρων 237 & 96 ΚΠολ∆
ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΩ
Να δοθεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε σχέση έµµισθης εντολής και πάγια αντιµισθία
Αικατερίνη ∆ηµητρίου Τσερέ (Α.Μ. ∆ΣΛ 81) περί παράστασης, κατάθεσης προτάσεων, προσθήκης και εν γένει
κάθε απαιτούµενης ενέργειας προς ολοκλήρωση της εν θέµατι εντολής κατά την εκδίκασή της µε αριθµό
κατάθεσης 116/12.8.2019 αγωγής των: 1) Χριστίνας Βλάχου του Χρήστου και της Λούλας 2) Ιφιγένειας Βλάχου

1

του Χρήστου και της Λούλας, εκτός των άλλων, και κατά του ∆ήµου Λευκάδας απευθυνόµενης προς το
Μονοµελές Πρωτοδικείο Λευκάδας σύµφωνα µε τα ανωτέρω εκτεθέντα.

•
•
•

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
την ανωτέρω εισήγηση,
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε σχέση έµµισθης εντολής και πάγια αντιµισθία
Αικατερίνη ∆ηµητρίου Τσερέ (Α.Μ. ∆ΣΛ 81) περί παράστασης, κατάθεσης προτάσεων, προσθήκης και εν γένει
κάθε απαιτούµενης ενέργειας προς ολοκλήρωση της εν θέµατι εντολής κατά την εκδίκασή της µε αριθµό
κατάθεσης 116/12.8.2019 αγωγής των: 1) Χριστίνας Βλάχου του Χρήστου και της Λούλας 2) Ιφιγένειας Βλάχου
του Χρήστου και της Λούλας, εκτός των άλλων, και κατά του ∆ήµου Λευκάδας απευθυνόµενης προς το
Μονοµελές Πρωτοδικείο Λευκάδας σύµφωνα µε τα ανωτέρω εκτεθέντα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 283/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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