Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:32/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:274/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 25η του
μήνα Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
31523/25.10.2011 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 εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5) Γαζής Αναστάσιος
6] Ζουριδάκης Ευτύχιος
7] Mαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικολ.
9) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.32-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για oρισμό Δικηγόρου για άσκηση
αγωγών και αιτήσεων καταχώρησης ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου
Λευκάδας στο Εθνικό κτηματολόγιο.
Εισηγητ:κα. Καρύδη Μαυρέτα
Δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
« Περιήλθε στην υπηρεσία μου απόσπασμα από το πρακτικό της με αριθ’8/2011
συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καρυωτών Δήμου Λευκάδας
με αριθμό απόφασης 13/2011 σχετικά με την κατοχύρωση δημοτικής περιουσίας
στα όρια της Τοπικής Κοινότητας .
Ή πιο πάνω απόφαση της τοπικής Κοινότητας Καρυωτών έχει ως κάτωθι:
Να αναφέρει στο Δήμο Λευκάδας τη συγκεκριμένη ακίνητη περιουσία.
Να παραδώσει στο Δήμο Λευκάδας συνημμένα με την απόφαση του το
Κτηματολόγιο του έτους 1937 με τα σκαριφήματα προκειμένου να λάβει γνώση και να

προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες λεπτομερούς καταγραφής της περιουσίας και
αποτύπωσης της με σύγχρονες μεθόδους για την εξακρίβωση της έκτασης της αλλά
και τη δήλωση της περιουσίας αυτής στον ΟΚΧΕ ,σημερινό Εθνικό κτηματολόγιο.
Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση η ακίνητη περιουσία της πρώην Κοινότητας
Καρυωτών και νυν του Δήμου Λευκάδας είναι
1) Μαρκετέικο οχτώ στρέμματα
2) Καμπί εξι στρέμματα
3) Κακό λαγκάδι εκατόν είκοσι στρέμματα
4) Μαρούλι Ράχη πέντε στρέμματα
5) Κλήσματα πλάκες διακόσια 200 στρέμματα
6) Κήπος –Βρύση 1835 τ.μ
Συνολικά στρέμματα 340,835 μ.
Επειδή οι ως άνω αγωγές ως και οι καταχωρήσεις στο Εθνικό κτηματολόγιο
πρέπει να γίνουν μέσα στην χρονική περίοδο που επιτάσσει ο νόμος, σε αντίθετη
περίπτωση τα ακίνητα .
Προς τούτο εισηγούμαι στην οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
Να δοθεί εντολή να γίνει έρευνα αλλά και καταχώρηση στο Εθνικό Κτηματολόγιο στη
Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας η και σε συνεργασία με άλλο δικηγόρο ώστε να
ανευρεθούν και καταχωρηθούν τα ακίνητα που μνημονεύει η ως άνω 13/2011
απόφαση του Συμβουλίου της τοπικής Κοινότητας Καρυωτών του Δήμου Λευκάδας».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει την παραπομπή του θέματος στην
Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου , που συγκροτήθηκε με την αρ.379/11
απόφαση του Δ.Σ. και έργο της είναι η ολοκληρωμένη αποτύπωση της ακίνητης
περιουσίας του Δήμου και η διεκδίκηση δικαστικά τυχόν καταπατήσεων ή
αμφισβητήσεων της κυριότητάς του.
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 Ν.3852/2010 μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
Αναθέτει την παραπάνω υπόθεση, στην Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου ,
που συγκροτήθηκε με την αρ.379/11 απόφαση του Δ.Σ. και έργο της είναι η
ολοκληρωμένη αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και η διεκδίκηση
δικαστικά τυχόν καταπατήσεων ή αμφισβητήσεων της κυριότητάς του.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:274/2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

