Απόζπαζκα
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ:34/2012 πλεδξίαζεο ηεο Oηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Αξηζ. Απόθ:290/2012
Σηελ Λεπθάδα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ζήκεξα ηελ 20ε ηνπ
κήλα Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13.00κ.κ., ήιζε ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κεηά ηελ αξηζ.πξση.
30021/16.11.2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε
λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ
Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελληά(9) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ έμη (6) κέιε, άξρηζε ε Σπλεδξίαζε .
ΠΑΡΟΝΣΔ
1]ΔιεπζέξηνοΑξαβαλήο:Πξόεδξνο
2)ΑξαβαλήοΑλδξέαο
3) άληα-Μαθξή Αηθ.
4) Ενπξηδάθεο Δπηύρηνο
5)Μπξαληδνπθάθεο Νηθόιανο
6)Μαξγέιεο Γεώξγηνο

ΑΠΟΝΣΔ
Γαδήο Αλαζηάζηνο
Πεληεζπίηεο Νίθνο
Γαβξίιεο Γεκήηξεο

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θα.
Σάληα Δπηπρία, Υπάιιειν Γήκνπ Λεπθάδαο.
9ν ΘΔΜΑ Ζ.Γ. : ηεο αξηζ.34-2012 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ρνξήγεζε εληνιήο ζηε δηθεγόξν ηνπ Γήκνπ, γηα
παξάζηαζε ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξωηνδηθείνπ Λεπθάδαο, θαηά ηε
δηθάζηκν ζηηο 7/12/12, ζρεηηθά κε ππόζεζε Γήκεηξαο Γ.Πιωκαξίηε θ.ιπ., γηα
δηόξζωζε αξρηθώλ εγγξάθωλ Δζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ.
Δηζεγεη:θα.Μαπξέηα Καξύδε-δηθεγόξνο Γήκνπ

Η Δηζεγήηξηα αλέθεξε ηα παξαθάησ:
“ Πεξηήιζε ζηελ ππεξεζία κνπ ε από 10/11/2011 θαη αξηζκό έθζεζεο θαηάζεζεο
228/2011
αγσγή ηεο
1)Γήκεηξαο Φήξαο Γεσξγίνπ Πισκαξίηε,2) Θενράξε
Πισκαξίηε ,3) Κσλζηαληίλνπ Πισκαξίηε νπνία απεπζύλεηαη ελώπηνλ ηνπ
Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Λεπθάδαο
ζύκθσλα κε ηελ νπνία
δεηνύλ λα
αλαγλσξηζζεί ην ηδηνθηεζηαθό ηνπο δηθαίσκα επη ησλ αλαθεξνκέλσλ ηκεκάησλ , ήηνη
κεηαμύ ησλ άιισλ ελαγνκέλσλ λα ππνρξεσζεί ν Γήκνο Λεπθάδαο λα αλαγλσξίζεη
όηη ην γεσηεκάρην κε ζηνηρεία Α-Β-Γ-5-Α εκβαδνύ 3,41 η.κ ηδηνθηεζίαο θαηά ην
Κηεκαηνιόγην απηνύ, κε ΚΑΔΚ 34026ΔΚ00173/0/0 αλήθεη ζε απηνύο.
Σπγθεθξηκέλα λα αλαγλσξηζηεί ην ηδηνθηεζηαθό ηνπο δηθαίσκα επη ηνπ αλσηέξσ
αλαθεξνκέλνπ ηκήκαηνο θαη λα δηαηαρζεί ε δηελέξγεηα γεσκεηξηθώλ ε ρσξηθώλ
κεηαβνιώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε δηόξζσζε ησλ απν ην Κηεκαηνιόγην ηεξνπκέλσλ
δηαγξακκάησλ, θαζώο επίζεο θαη ε αληηθαηάζηαζε θαη δηόξζσζε ησλ πθηζηακέλσλ
πξώησλ εγγξαθώλ πνπ αθνξνύλ ην αλσηέξσ αθίλεην ζηα βηβιία ηνπ Οξγαληζκνύ

Κηεκαηνινγίνπ θαη Φαξηνγξαθήζεσλ Διιάδνο, όπσο θαη ζην Κηεκαηνινγηθό βηβιίν
ηνπ Δζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ ηνπ Γήκνπ Λεπθάδνο, κε ηηο νπνίεο εγγξαθέο,ηκήκαηα
πνπ καο αλήθνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ ζην ζύλνιό ηνπ ην αλσηέξσ αθίλεην,νύησο ώζηε
λα θαηαρσξεζεί ην δηθαίσκά ηνπο επη ηεο απνθιεηζηηθήο θπξηόηεηαο λνκήο θαη
θαηνρήο επη ησλ ηκεκάησλ πνπ ακθηζβεηνύλ θαη λα δηαηαρζεί ε ζπλέλσζε απηώλ
ώζηε λα ζρεκαηίζνπλ έλα εληαίν αθίλεην.
Δπη ηεο πξνθεηκέλεο δηαθνξάο είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία ησλ Τερληθώλ
Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο κε δηελέξγεηα απηνςίαο σο θαη ζύληαμε ηερληθήο
έθζεζεο.
Δηζεγνύκαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο,
λα δνζεί άκεζα εληνιή ζηε Γηθεγόξν ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο, λα παξαζηαζεί θαη λα
ππεξαζπίζεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο κε θάζε λόκηκν κέζν θαηά ηελ σο
άλσ δηθάζηκν 7/12/2012 ε ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεη’αλαβνιή δηθάζηκν “.
Καηόπηλ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη γηα λα ρνξεγεζεί εληνιή
ζηε Γηθεγόξν ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο, λα παξαζηαζεί θαη λα ππεξαζπίζεη ηα
δηθαηώκαηα ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο κε θάζε λόκηκν κέζν θαηά ηελ σο άλσ δηθάζηκν
7/12/2012 ε ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεη’αλαβνιή δηθάζηκν.
Η Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ην Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο ,
-ηε παξαπάλσ εηζήγεζε
-ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ,

νκόθωλα

απνθαζίδεη

Φνξεγεί εληνιή ζηε Γηθεγόξν ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο, θα.Μαπξέηα Καξύδε, λα
παξαζηαζεί θαη λα ππεξαζπίζεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο κε θάζε λόκηκν
κέζν θαηά ηελ σο άλσ δηθάζηκν 7/12/2012 ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ
Λεπθάδαο, ε ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεη’αλαβνιή δηθάζηκν, ζρεηηθά κε ππόζεζε
Γήκεηξαο Γ.Πισκαξίηε θ.ιπ., γηα δηόξζσζε αξρηθώλ εγγξάθσλ Δζληθνύ
Κηεκαηνινγίνπ.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 290/2012
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο
Ο Πξόεδξνο

Σα Μέιε
Όπωο αλαθέξνληαη παξαπάλω

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΑΡΑΒΑΝΖ

