Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:26/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:226/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 11η του
μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
24187/7.9.2012 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
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2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5)Πεντεσπίτης Νίκος
6)Μαργέλης Γεώργιος
7) Γαβρίλης Δημήτρης
8) Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
14ο ΘΕΜΑ
Η.Δ. : της αριθ.26-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου για παράσταση
ενώπιον του Μονομ.Πρωτ.Λευκάδας στη δικάσιμο στις 21-9-12 κατά της
κύριας παρέμβασης του Ελληνικού Δημοσίου, για ακίνητο στη θέση Αγ.
Αθανάσιος.
Εισηγ: κα.Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε τα παρακάτω:
“Περιήλθε στην Νομική υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας η απο 10/7/2012 και αριθμό
κατάθεσης 140/2012 Κύρια Παρέμβαση (άρθρο 6 παρ.3 του Ν.2664/98) του
Ελληνικού Δημοσίου η οποία απευθύνεται προς το Μονομελές Πρωτοδικείο
Λευκάδας και στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας.
Η ως άνω κύρια παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου εγείρεται εναντίον του Δήμου
Λευκάδας και στρέφεται κατά της υπ'αριθ'39/23/2/2012 αίτησης του Δήμου
Λευκάδας για την διόρθωση και καταχώριση στο κτηματολογικό φύλλο της
επωνυμίας του ακινήτου με ΚΑΕΚ 340263214039/0/0 αντί του <<αγνώστου>> στο
ορθόν Δήμος Λευκάδας.
Συγκεκριμένα ο Δήμος Λευκάδας άσκησε την απο 23/2/2012 και με αριθμό
κατάθεσης 39/2012 αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας για
διόρθωση των πρώτων αρχικών εγγραφών των κτηματολογικών φύλλων που
τηρούνται στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Λευκάδας της έδρας του
ακινήτου.

Ητοι ο Δήμος Λευκάδας με την πιο πάνω αίτησή του ζητούσε να αναγνωριστεί ότι
είναι αποκλειστικός κύριος του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 340263214039/0/0,εμβαδού
κατά το κτηματολόγιο1.081 τ.μ που βρίσκεται στην ειδική θέση ΛΕΥΚΑΔΑ του Δήμου
Λευκάδας.Να διορθωθεί η ανακριβής πρώτη εγγραφή <<ΑΓΝΩΣΤΟΣ>>που
καταχωρίστηκε στο οικείο κτηματολογικό βιβλίο του Κτηματολογικού Γραφείου
Λευκάδας ώστε στο κτηματολογικό φύλλο με ΚΑΕΚ 340263214039/0/0 με τίτλο τα
προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας.
Περαιτέρω το Ελληνικό Δημόσιο επικαλούμενο το έννομο συμφέρον
παρεμβαίνει στη δίκη και ζητά τη διόρθωση του κτηματολογικού φύλλου ώστε να
εμφαίνεται ως κύριος του επίδικου τμήματος του πιο πάνω περιγραφομένου στην
απο 23/2/2012 αίτηση του Δήμου Λευκάδας.Να γίνει δεκτή η κύρια παρέμβασή
του.Να απορριφθεί η με αριθμό 39/2012 απο 23/2/2012 αίτηση του Δήμου Λευκάδας
να διορθωθεί το κτηματολογικό φύλλο αναγνωριζόμενης της κυριότητας στο
Ελληνικό Δημόσιο του τμήματος με ΚΑΕΚ 340263214039/0/0,που αναγράφεται στην
ιδιοκτησία αγνώστου.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους , εισηγούμαι στην Οικονομική επιτροπή του Δήμου
Λευκάδας ,
να χορηγήσει εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη να
παρασταθεί κατά την ως άνω δικάσιμο η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο
και α) να υποστηρίξει την αριθ'39/2012 αίτηση του Δήμου Λευκάδας και β) Να
αποκρούσει την απο 10/7/2012 και αριθμό κατάθεσης 140/012 Κύρια Παρέμβαση
του Ελληνικού Δημοσίου που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας ,με κάθε νόμιμο
μέσο ,διότι έχει έννομο συμφέρον προς τούτο και εν γένει να υποστηρίξει τα νόμιμα
δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε τρόπο ”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας,
Μαυρέτα Καρύδη να
παρασταθεί κατά την ως άνω δικάσιμο η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο
και α) να υποστηρίξει την αριθ'39/2012 αίτηση του Δήμου Λευκάδας και β) Να
αποκρούσει την απο 10/7/2012 και αριθμό κατάθεσης 140/012 Κύρια Παρέμβαση
του Ελληνικού Δημοσίου που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας ,με κάθε νόμιμο
μέσο ,διότι έχει έννομο συμφέρον προς τούτο και εν γένει να υποστηρίξει τα νόμιμα
δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε τρόπο
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον 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 κατά την ως άνω δικάσιμο η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο
και α) να υποστηρίξει την αριθ'39/2012 αίτηση του Δήμου Λευκάδας και β) Να
αποκρούσει την απο 10/7/2012 και αριθμό κατάθεσης 140/012 Κύρια Παρέμβαση
του Ελληνικού Δημοσίου που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας ,με κάθε νόμιμο
μέσο ,διότι έχει έννομο συμφέρον προς τούτο και εν γένει να υποστηρίξει τα νόμιμα
δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε τρόπο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 226/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

