Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:11/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:106/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 26η του
μήνα Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 9952/20.4.2012
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 εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Μεσσήνη Κερασούλα
7) Mαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος
9) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ
Η.Δ. : της αριθ.11-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για ανάκληση της υπ. αριθ’ 72/2012
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας σχετικά με την
ανάθεση εντολής στη
Δικηγορική Εταιρεία Αθηνών με την επωνυμία
<<ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ -ΣΙΟΥΤΗ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ>>
κατ’εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρο 72 περ. ιε του Ν
3852/2010.
Εισηγ: κα. Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε:
«Με την υπ’ αριθμ. 72/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας
ανατέθηκε η ως άνω υπόθεση στην Αικατερίνη Ανθίμου της ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ -ΣΙΟΥΤΗ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» αντί του ορθού, ήτοι της
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ -ΣΙΟΥΤΗ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».

Ενημέρωση Οικονομικής Επιτροπής για εντολή δικηγόρου καταπατητών εκτάσεων
ιδιοκτησίας του Δήμου Λευκάδας στην θέση Βαρδάνια-Αγια Μαρίνα -Δυτικό
ιχθυοτροφείο.
Ητοι: Όταν το έτος 1864 συνενωθήκαν τα Επτάνησα με το ενιαίο Κράτος της
Ελλάδας, μεταξύ των άλλων συμφωνιών, ως επιχώρια περιουσία μεταβιβάζονται
σύμφωνα με τον Νόμο ΞΨΣΤ/1879 στους τότε Δήμους και Κοινότητες του Νομού
Λευκάδας οι Λιμνοθάλασσες με τις παράκτιες περιοχές και η εκμετάλλευση των
(ιχθυοτροφείων)
Έκτοτε και μέχρι σήμερα ο Δήμος Λευκάδας έχει την αποκλειστική κυριότητα
νομή και κατοχή ως και την διαχείριση αυτών. Ως εκ τούτου προστατεύει αυτά με
κάθε νόμιμο τρόπο .Το ακίνητο αυτό έχει έκταση περίπου έκταση 45 στρέμματα .
Φέρει ΚΑΕΚ 340263501035.Γύρω στο έτος 1980 όταν δημιουργήθηκε η παραλιακή
οδός που συνδέει την πόλη της Λευκάδας με την παραλία Αϊ Γιάννη –Γύρας και
Κάστρου αποσχίστηκε ένα μεγάλο μέρος από την λιμνοθάλασσα ,όπου αρχικά ήταν
έλος όμως αργότερα μπαζώθηκε και τώρα είναι γήπεδο.
Σύμφωνα με το μηνός Δεκεμβρίου 2011 τοπογραφικό διάγραμμα των Τεχνικών
υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας ,προκύπτει ότι αμφισβητούνται από διάφορους
παρόδιους ιδιοκτήτες. Και συγκεκριμένα αμφισβητούνται από ιδιοκτήτες που φέρουν
ΚΑΕΚ
όπως
παρακάτω
:
34026350101,340263501004,340123501006,340263501012,340263501020,340263
501016,340263501018,340263501027,340263501029,340263501033,34026350103
8,340263501046,340263501058,340263501052,340263503003.
Συνεπώς ο Δήμος Λευκάδας έχει υποχρέωση να υποστηρίξει με κάθε νόμιμο τρόπο
και με μεγαλύτερη νομική υποστήριξη τις αγωγές που θα εγείρει κατά των ως άνω
ιδιοκτητών που φέρουν τα συγκεκριμένα ως άνω ΚΑΕΚ.
Επειδή έχει βαρύνουσα σημασία για τα έννομα συμφέροντα αυτού.
Επειδή η ως άνω υπόθεση χρήζει ιδιαίτερες και εξειδικευμένες γνώσεις στο Αστικό
και συγκεκριμένα στο εμπράγματο δίκαιο .
Επειδή η ως άνω υπόθεση χρήζει ιδιαίτερες και εξειδικευμένες γνώσεις στο Αστικό
και συγκεκριμένα στο εμπράγματο δίκαιο.
Επειδή η Δικηγορική εταιρεία Αθηνών με την επωνυμία «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ-ΣΙΟΥΤΗ» έχει τους κατάλληλους συνεργάτες με εξειδικευμένες γνώσεις
και εμπειρία στο εμπράγματο δίκαιο και εν γένει στο Αστικό Δίκαιο.
Επειδή η ως άνω υπόθεση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι οι αγωγές αυτές θα
πρέπει να εγερθούν άμεσα μέχρι να ολοκληρωθούν τα δικαστήρια των αρχικών
εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου, ήτοι στην διάρκεια των οκτώ ετών από την
δημιουργία των Κτηματολογικών γραφείων.
Εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,
να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον και να αποφασίσει περί της εντολής ορισμού
Δικηγόρου και να ανατεθεί η ως άνω υπόθεση στην Δικηγορική Εταιρεία Αθηνών με
την επωνυμία «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ-ΣΙΟΥΤΗ» διότι τυγχάνει
ιδιαίτερης σημασίας για τα έννομα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας και να
υποστηρίξει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο τρόπο ».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ανάκληση
της 72/12 απόφασής της και να ανατεθεί η ως άνω υπόθεση στην Δικηγορική
Εταιρεία Αθηνών με την επωνυμία «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ-ΣΙΟΥΤΗ»,
για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 παρ. ιε΄του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,

ομόφωνα αποφασίζει
Την ανάκληση της 72/12 απόφασής της και αναθέτει την παραπάνω υπόθεση στην
Δικηγορική Εταιρεία Αθηνών με την επωνυμία «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ-ΣΙΟΥΤΗ» διότι τυγχάνει ιδιαίτερης σημασίας για τα έννομα συμφέροντα
του Δήμου Λευκάδας , ώστε να υποστηρίξει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με
κάθε νόμιμο τρόπο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 106/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

