Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:28/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:248/2012
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.
9Ο
ΘΕΜΑ
Η.Δ. : της αριθ.28-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για
παράσταση κατά της αγωγής
του Στέφανου Φελώνη και Δημήτρη
Αλτζερίνη, κατά του Δήμου Λευκάδας, σχετικά με διόρθωση αρχικών
εγγράφων Εθνικού Κτηματολογίου .
Εισηγ: κα.Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε τα παρακάτω:
“
Περιήλθε στην υπηρεσία μου η από 1/06/2012 αγωγή του Στέφανου Φελώνη
του Παντελεήμονος ,η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας σύμφωνα με την οποία ζητά να αναγνωρισθεί το ιδιοκτησιακό τους
δικαίωμα επι των αναφερομένων τμημάτων , ήτοι μεταξύ των άλλων εναγομένων να
υποχρεωθεί ο Δήμος Λευκάδας να αναγνωρίσει ότι το γεωτεμάχιο με στοιχεία 141142-143-144-65-63-61-60-59-58-141 εμβαδού 75,04 τ.μ ιδιοκτησίας κατά το
Κτηματολόγιο αυτού, με ΚΑΕΚ 34022ΕΚ00009/0/0 ανήκει σε αυτούς..
Συγκεκριμένα να αναγνωριστεί το ιδιοκτησιακό τους δικαίωμα επι του ανωτέρω
αναφερομένου τμήματος και να διαταχθεί η διενέργεια γεωμετρικών η χωρικών
μεταβολών και συγκεκριμένα η διόρθωση των απο το Κτηματολόγιο τηρουμένων
διαγραμμάτων, καθώς επίσης και η αντικατάσταση και διόρθωση των υφισταμένων
πρώτων εγγραφών που αφορούν το ανωτέρω ακίνητο στα βιβλία του Οργανισμού

Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, όπως και στο Κτηματολογικό βιβλίο
του Τοπικού Διαμερίσματος Κατούνης του Δήμου Λευκάδος, με τις οποίες
εγγραφές,τμήματα που μας ανήκουν και σχηματίζουν στο σύνολό του το ανωτέρω
ακίνητο,ούτως ώστε να καταχωρηθεί το δικαίωμά τους επι της αποκλειστικής
κυριότητας νομής και κατοχής επι των τμημάτων που αμφισβητούν και να διαταχθεί η
συνένωση αυτών ώστε να σχηματίσουν ένα ενιαίο ακίνητο.
Επι της προκειμένης διαφοράς είναι απαραίτητη η συνεργασία των Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας με διενέργεια αυτοψίας ως και σύνταξη τεχνικής
έκθεσης.
Για τους παραπάνω λόγους , εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Λευκάδας,
να δοθεί άμεσα εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, να παρασταθεί και να
υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο κατά την ως
άνω δικάσιμο 19/10/2012 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για τη
χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, κα.Μαυρέτα Καρύδη.να παρασταθεί και
να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο κατά την
ως άνω δικάσιμο 19/10/2012 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο”
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
παρασταθεί και να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο
μέσο κατά την ως άνω δικάσιμο 19/10/2012 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή
δικάσιμο, σχετικά με την υπόθεση της αγωγής του Στέφανου Φελώνη και Δημήτρη
Αλτζερίνη, κατά του Δήμου Λευκάδας, σχετικά με διόρθωση αρχικών εγγράφων
Εθνικού Κτηματολογίου .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 248/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

