ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 314/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 5η του µήνα ∆εκεµβρίου
του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 30833/1.12.2014 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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος (αναπληρωµ.)
6. Κοντογεώργης Ηλίας
7. Καρφάκη Μαριάννα
8.
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ο κ. Ευάγγελος Χαλικιάς, αναπληρώνει τον κ. Κούρτη Γεώργιο, ο οποίος παραιτήθηκε από
δηµοτικός σύµβουλος και κατά συνέπεια και από µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 16ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας,
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά τη δικάσιµο της 26-1-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη
µετ΄αναβολή δικάσιµο, κατά της κλήσης του Σπυρίδωνος Περδικάρη, κλπ.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Νικητάκης Μάρκος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Στην ως άνω αγωγή οι ενάγοντες εκθέτουν ότι είναι συγκύριοι κατά ποσοστό 1/4 εξ'αδιαιρέτου
έκαστος ενός αγροτικού ακινήτου το οποίο βρίσκεται εντός ζώνης του Αγίου Νικήτα, άρτιου και
οικοδοµήσιµου εκτάσεως του οικοπέδου κατά τον τίτλο κτίσεως 3.000 τ.µ περίπου, κατά δε νεώτερη
καταµέτρηση 3757,19 τ.µ . Το ως άνω ακίνητο απέκτησαν κατά το ανωτέρω ποσοστό δυνάµει του
υπ'αριθ'5715/18-12-2001 συµβολαίου γονικής παροχής του συµβολαιογράφου Λευκάδας Σπύρου
Αρβανίτη, νοµίµως µεταγραφέντος στον τόµο 122 και αριθµό 84. Ο εναγόµενος ∆ήµος δυνάµει του
υπ'αριθ' 9671/14-9-2006 δήλωσης αποδοχής κληρονοµίας του προαναφερθέντος συµβολαιογράφου
αµφισβητεί την κυριότητα των εναγόντων στο επι µεγαλύτερου τµήµατος του ακινήτου,εκτάσεως
2601,22 τ.µ το οποίο εµφαίνεται στο µε αριθµούς 30, 31, 32, 33, .......105, 106, 107,
108,130,131,132,133,30 επισυναπτόµενο στην αγωγή απο Ιανουάριο 2012 τοπογραφικό διάγραµµα
του πολιτικού µηχανικού Νικολάου Κατωπόδη. Η ως άνω υπόθεση παραπέµφθηκε για να συζητηθεί
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απο το Μονοµελές Πρωτοδικείο Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας στην δικάσιµο της
26-1-2015
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας,
Να παρασταθεί στην ως άνω 26-1-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, ήτοι
να αποκρούσει την απο 19-10-2012 αγωγή του Σπυρίδωνος Περδικάρη, της Αγγελικής Περδικάρη,
του Απόστολου Περδικάρη , της Ουρανίας Περδικάρη, η οποία στρέφεται κατά
του ∆ήµου
Λευκάδας , µε αίτηµα την αναγνώριση του εµπράγµατου δικαιώµατος της κυριότητας νοµής και
κατοχής του τµήµατος
εµβαδού επιφάνειας 2601,22 τ.µ το οποίο βρίσκεται στην ειδική θέση
<<Σπηλιώµατα>> της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικήτα, και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώµατα
του ∆ήµου Λευκάδας µε οποιαδήποτε νόµιµη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί στην ως
άνω 26-1-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, ήτοι να
αποκρούσει την απο 19-10-2012 αγωγή του Σπυρίδωνος Περδικάρη, της Αγγελικής Περδικάρη,
του Απόστολου Περδικάρη , της Ουρανίας Περδικάρη, η οποία στρέφεται κατά
του ∆ήµου
Λευκάδας , µε αίτηµα την αναγνώριση του εµπράγµατου δικαιώµατος της κυριότητας νοµής και
κατοχής του τµήµατος
εµβαδού επιφάνειας 2601,22 τ.µ το οποίο βρίσκεται στην ειδική θέση
<<Σπηλιώµατα>> της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικήτα, και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώµατα
του ∆ήµου Λευκάδας µε οποιαδήποτε νόµιµη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 314/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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