ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 1ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 4/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 10 του µήνα Ιανουαρίου
του έτους 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 492/5-1-2017 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου, Μαυρέτα Καρύδη, για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας, κατά της αγωγής της ∆ήµητρας Λογοθέτη, του Ιωάννη Σκλαβενίτη, της Αικατερίνης
Σκλαβενίτη και της Σπυριδούλας Σκλαβενίτη.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η µε αριθµό κατάθεσης 78/2016 αγωγή των: 1) ∆ήµητρας Λογοθέτη
του Σπυρίδωνος και της Ασπασίας συζ. Ιωάννη Σκλαβενίτη κατοίκου Λυγιάς Κατούνας Λευκάδας, 2)
Ιωάννη Σκλαβενίτη του Αργυρίου και της Αικατερίνης, συνταξιούχου, οµοίως κατοίκου Λυγιάς
Κατούνας Λευκάδας, 3) Αικατερίνης Σκλαβενίτη του Ιωάννη και της ∆ήµητρας, κατοίκου Πανοράµατος
Κάτω Καστριτσίου ∆ήµου Ρίου Νοµού Αχαίας, στην συµβολή των οδών Σολωµού και Πλάτωνος, 4)
Σπυριδούλας Σλαβενίτη του Ιωάννη και της ∆ήµητρας, κατοίκου Λυγιάς Κατούνας, που στρέφεται
κατά των: 1)Αναστασίας Κοψιδά του ∆ηµητρίου 2) Ελευθερίας χήρας Παναγιώτη Γεωργάκη, 3)
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Βασιλικής Γεωργάκη του Ζώη, 3α) Της ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία Τράπεζα
ΕFG Eurobank Ergasias AE, 4) του ∆ήµου Λευκάδας µε αίτηµα τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών
στο Εθνικό Κτηµατολόγιο και απευθύνεται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στην
οποία µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Οι ως άνω ενάγοντες ζητούν µεταξύ των άλλων να αναγνωρισθούν ότι είναι αποκλειστικοί
συγκύριοι, συννοµείς και συγκάτοχοι κατά τα ποσοστά των 60% εξ αδιαιρέτου η πρώτη, 5% εξ
αδιαιρέτου ο δεύτερος και από 17,5% εξ αδιαιρέτου η τρίτη και η τέταρτη (Αικατερίνη και
Σπυριδούλα) του εδαφικού τµήµατος µε τον κωδικό στο συνηµµένο τοπογραφικό του πολιτικού
µηχανικού Νικολάου Παπαδόπουλου ΤΜΗΜΑ (4),εµβαδού 144,15 τ.µ υπο τα στοιχεία a25-a26-a27a28-a29-a30-a31-a32-a33-a34-a35-a36-a37-a38-a39-a40-a41-a42-a43-a44-a45-a46-a47-71-6967—65-64-63-59-57-55-50-48-45-44-43-38-37-a25 υπο τις συντεταγµένες Χ (m)-Y (m) του
συνηµµένου στην παρούσα τοπογραφικού διαγράµµατος, που εσφαλµένα σήµερα έχει καταχωρηθεί
ως ανήκον στο ακίνητο µε ΚΑΕΚ 34022ΕΚ00040 ιδιοκτησίας του τέταρτου των εναγοµένων ∆ήµου
Λευκάδας. Το εν λόγω τµήµα στο οποίο ζητούν να αναγνωρισθούν συγκύριοι συνορεύει γύρωθεν
από την πλευρά a25-a26-a27-a28-a29-a30-a31-a32-a33-a34-a35-a36-a37-a38-a39-a40-a41-a42a43-a44-a45-a46-a47-71 µε συνεχόµενη ιδιοκτησία ∆ήµου Λευκάδας υπο ΚΑΕΚ 34022ΕΚ00040και
από την πλευρά 71-69-67—65-64-63-59-57-55-50-48-45-44-43-38-37-a25, µε συνεχόµενη δική τους
ιδιοκτησία υπο ΚΑΕΚ 340220218012,που είναι το περί ου ο λόγος ακίνητό τους.
To τµήµα αυτό αποτελεί τάφρο σούδα και συγκεκριµένα το µισό τµήµα της που ανήκει εξ
ολοκλήρου στην δική τους ιδιοκτησία ενώ το υπόλοιπο µισό τµήµα ανήκει στην ιδιοκτησία του
τέταρτου εναγόµενου ∆ήµου Λευκάδας, στην ιδιοκτησία του οποίου εσφαλµένα έχει καταχωρηθεί
ολόκληρη σε πλάτος και καθόλο το µήκος της µεταξύ των οµόρων ιδιοκτησιών. Οτι το ως άνω τµήµα
της τάφρου –σούδας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σηµερινής συνιδιοκτησίας τους.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να τεθεί το θέµα στην Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να χορηγήσει
εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Ν. Καρύδη, να παρασταθεί
και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
επειγόντως διότι εκπνέει η προθεσµία των 100 ηµερών από την κατάθεση της αριθ’ 78/2016 αγωγής
των: 1) ∆ήµητρας Λογοθέτη του Σπυρίδωνος και της Ασπασίας συζ. Ιωάννη Σκλαβενίτη κατοίκου
Λυγιάς Κατούνας Λευκάδας, 2) Ιωάννη Σκλαβενίτη του Αργυρίου και της Αικατερίνης, συνταξιούχου,
οµοίως κατοίκου Λυγιάς Κατούνας Λευκάδας, 3) Αικατερίνης Σκλαβενίτη του Ιωάννη και της
∆ήµητρας, κατοίκου Πανοράµατος Κάτω Καστριτσίου ∆ήµου Ρίου Νοµού Αχαίας, στην συµβολή των
οδών Σολωµού και Πλάτωνος, 4) Σπυριδούλας Σλαβενίτη του Ιωάννη και της ∆ήµητρας, κατοίκου
Λυγιάς Κατούνας, που στρέφεται κατά των: 1) Αναστασίας Κοψιδά του ∆ηµητρίου 2) Ελευθερίας
χήρας Παναγιώτη Γεωργάκη, 3) Βασιλικής Γεωργάκη του Ζώη, 3α) Της ανώνυµης τραπεζικής
εταιρείας µε την επωνυµία Τράπεζα ΕFG Eurobank Ergasias AE, 4) του ∆ήµου Λευκάδας µε αίτηµα
τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηµατολόγιο και απευθύνεται ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Εν γένει δε να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε οποιοδήποτε τρόπο
ήθελε απαιτηθεί.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Χορηγεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί και να
εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, διότι εκπνέει η
προθεσµία των 100 ηµερών από την κατάθεση της αριθ’ 78/2016 αγωγής των: 1) ∆ήµητρας
Λογοθέτη του Σπυρίδωνος και της Ασπασίας συζ. Ιωάννη Σκλαβενίτη κατοίκου Λυγιάς Κατούνας
Λευκάδας, 2) Ιωάννη Σκλαβενίτη του Αργυρίου και της Αικατερίνης, συνταξιούχου, οµοίως κατοίκου
Λυγιάς Κατούνας Λευκάδας, 3) Αικατερίνης Σκλαβενίτη του Ιωάννη και της ∆ήµητρας, κατοίκου
Πανοράµατος Κάτω Καστριτσίου ∆ήµου Ρίου Νοµού Αχαίας, στην συµβολή των οδών Σολωµού και
Πλάτωνος, 4) Σπυριδούλας Σλαβενίτη του Ιωάννη και της ∆ήµητρας, κατοίκου Λυγιάς Κατούνας, που
στρέφεται κατά των: 1) Αναστασίας Κοψιδά του ∆ηµητρίου 2) Ελευθερίας χήρας Παναγιώτη
Γεωργάκη, 3) Βασιλικής Γεωργάκη του Ζώη, 3α) Της ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία
Τράπεζα ΕFG Eurobank Ergasias AE, 4) του ∆ήµου Λευκάδας µε αίτηµα τη διόρθωση των αρχικών
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εγγραφών στο Εθνικό Κτηµατολόγιο και απευθύνεται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας.
Εν γένει δε να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε οποιοδήποτε τρόπο ήθελε
απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 4/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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