Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:28/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:246/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 9η του
μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
26760/5.10.2012 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 οκτώ(8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)ΑραβανήςΑνδρέας
3) Γαζής Αναστάσιος
4)Σάντα-Μακρή Αικατ.
5) Zoυριδάκης Ευτύχιος
6) Γαβρίλης Δημήτρης
7)ΜαργέληςΓεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
7ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.28-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Επιτροπής για άσκηση ή μη έφεσης κατά της αρ.269/2012
απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Εισηγ: κα.Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε τα παρακάτω:
“ Περιήλθε στην υπηρεσία μου η αριθ' 269/2012 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας
σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζεται η ενάγουσα
Αικατερίνη Συρίου κυρία των παρακάτω εδαφικών τμημάτων ακινήτου,που βρίσκεται
στην αγροτική περιφέρεια της πρώην Κοινότητας Κατούνας Λευκάδας, όπως τα
τμήματα αυτά εμφαίνονται στο απο Δεκέμβριο 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του
αγρονόμου-τοπογράφου μηχανικού Γρηγορίου Μπουρσινού και ειδικότερα: α)
εδαφικού τμήματος, εμβαδού 298,41 τ.μ.,που εμφαίνεται στο ανωτέρω τοπογραφικό
διάγραμμα υπό τα στοιχεία 49-Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α9-Α10-Α11-Α12-Α13Α14-Α15-Α16-Α17-Α18-Α10—49,β) εδαφικού τμήματος, εμβαδού 884,14 τ.μ, που
εμφαίνεται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα υπο τα στοιχεία Α19-50-51-52-5354-55-56-57-Α11-A12-A13-A14-A15-A16-A17-A18-A19 και υποχρεώνει μεταξύ των
άλλων και το Δήμο Λευκάδας να αποδώσει στην ενάγουσα την κυριότητα αυτών.

Επι της προκειμένης διαφοράς είναι απαραίτητη η συνεργασία των Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας με διενέργεια αυτοψίας ως και σύνταξη τεχνικής
έκθεσης.
Επειδή η προθεσμία για την άσκηση έφεσης εκπνέει στις 24/10/2012 πρέπει να
χορηγηθεί άμεσα εντολή για άσκηση της έφεσης.
Για το λόγο αυτό
εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,
να δοθεί άμεσα εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, να ασκήσει έφεση κατά
της Αικατερίνης Συρίου και κατά της
”αριθ' 269/2012 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς
Ελλάδας ,δυνάμει της οποίας αναγνωρίζεται κυρία εδαφικών τμημάτων ακινήτου
όπως εμφαίνονται στο απο Δεκεμβρίου 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του
αγρονόμου - τοπογράφου μηχανικού Γρηγορίου Μπουρσινού και ειδικότερα α)
εδαφικού τμήματος εμβαδού 298,41 τ.μ με τα στοιχεία 49-Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7Α8-Α9-Α10-Α11-Α12-Α13-Α14-Α15-Α16-Α17-Α18-Α19-49,Β) εδαφικού τμήματος
884,14 τ.μ με τα στοιχεία Α19-50-51-52-53-54055-56-57-Α11-Α12-Α13-Α14-Α15Α16-Α17-Α18-Α19,και να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε
νόμιμο μέσο “.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για τη
χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου,για την άσκηση έφεσης, κατά της
Αικατερίνης Συρίου και κατά της αριθ' 269/2012 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς
Ελλάδας.
Η Επιτροπή αφού άκουσε το Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα.Μαυρέτα Καρύδη, να
ασκήσει έφεση κατά της Αικατερίνης Συρίου και κατά της αριθ' ”αριθ' 269/2012
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς
Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας ,δυνάμει της οποίας αναγνωρίζεται κυρία
εδαφικών τμημάτων ακινήτου
όπως εμφαίνονται στο απο Δεκεμβρίου 2008
τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου - τοπογράφου μηχανικού Γρηγορίου
Μπουρσινού και ειδικότερα α) εδαφικού τμήματος εμβαδού 298,41 τ.μ με τα στοιχεία
49-Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α9-Α10-Α11-Α12-Α13-Α14-Α15-Α16-Α17-Α18-Α1949,Β) εδαφικού τμήματος 884,14 τ.μ με τα στοιχεία Α19-50-51-52-53-54055-56-57Α11-Α12-Α13-Α14-Α15-Α16-Α17-Α18-Α19,και να υπερασπίσει τα δικαιώματα του
Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 246/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

