Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ. 19/2014 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 135/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 20η του
µήνα Μαΐου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ.
13366/15.05.2014 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
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Καρτάνος Ιωάννης
6. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
7. Μπραντζουκάκης Νικόλαος

Απόντες
1. Σάντα – Μακρή Αικατερίνη
2. Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής,
Αιµιλία Χαλκιοπούλου , Υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο ΤΗΣ Η.∆. : της αριθ.19-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για άσκηση ή µη κατά της 133/2014
απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Εισηγήτρια : Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος του ∆ήµου
Η κα Μαυρέτα Καρύδη, εισηγούµενη το θέµα στην Ο.Ε. διάβασε την εισήγησή της, η
οποία έχει ως εξής :
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η αριθ'133/2014 απόφαση του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας η οποία επιδόθηκε στις 5/5/2014 και εισήλθε στο ∆ήµο
Λευκάδας µε αριθµό πρωτοκόλλου12256/6/5/2014 στην οποία µεταξύ άλλων
επάγονται τα ακόλουθα:
∆ιατάσσει την διόρθωση των αρχικών εγγραφών στα βιβλία του Κτηµατολογικού
Γραφείου Λευκάδας προκειµένου να καταχωρισθεί ότι τα κάτωθι περιγραφόµενα
τµήµατα, τα οποία βρίσκονται στην αγροτική περιφέρεια Λευκάδας ∆ήµου Λευκάδας
και στην ειδική θέση <<ΒΑΡΚΟ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ>>, όπως αυτά περιγράφονται στο από
Οκτωβρίου 2013 τοπογραφικό διάγραµµα που συνυπογράφουν οι ∆ηµήτριος
Σούνδιας, πολιτικός µηχανικός και Κωνσταντίνα Σούνδια, αγρονόµος τοπογράφος
µηχανικός, κατά το χρόνο ενάρξεως του κτηµατολογίου στην περιοχή Λευκάδας
∆ήµου Λευκάδας ανήκαν κατά κυριότητα στην Μαρία χήρα Παχωµίου Ματαφιά,το
γένος Χρήστου και Ουρανίας Βερυκίου,η οποία απεβίωσε στις 4 Απριλίου 2009,µε
αιτία κτήσεως την έκτακτη χρησικτησία, ως τµήµατα µείζονος ενιαίου ακινήτου της (Α)
Τµήµα Α και περιγράφεται µε τα στοιχεία 1,2,3,4,7,12,13,14,10,11,1,εµβαδού 677,17
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τ.µ (Β) Τµήµα της δηµοτικής οδού µε ΚΑΕΚ 34026ΕΚ00035/0/0,το οποίο
αποτυπώνεται στο ίδιο ως άνω τοπογραφικό διάγραµµα ως τµήµα Β και
περιγράφεται µε τα στοιχεία 7,8,9,10,14,13,12,7 εµβαδού 6 τ.µ (Γ) Τµήµα του
γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 340263606065/0/0 ,το οποίο αποτυπώνεται στο ως άνω
τοπογραφικό ως ΤΜΗΜΑ Γ και περιγράφεται µε τα στοιχεία 4,5,6,7,4 ,εµβαδού 7,82
τ.µ
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας δια των οργάνων αυτού ύστερα από αυτοψία που
διενήργησε στο ως άνω επίδικο ακίνητο διαπίστωσε ότι το τµήµα που
αποτυπώνεται στο από µηνός Οκτωβρίου 2013 του πολιτικού µηχανικού ∆ηµήτριου
Σούνδια ταυτίζεται µε την πραγµατική οδό κατά συνέπεια δεν υπάρχει ουδείς λόγος
αµφισβήτησης ,ως εκ τούτου αφού συνοµολογεί ο ∆ήµος τα πραγµατικά περιστατικά
όπως διαµορφώθηκαν µε την ως άνω 133/2014 απόφαση του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας εξέλιπαν περαιτέρω λόγοι της άσκησης έφεσης
Επειδή η προθεσµία της άσκησης της έφεσης εκπνέει στις πέντε (5)Ιουνίου 2014.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να συζητηθεί το παρόν θέµα και να αποφασίσει η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου
Λευκάδας να χορηγήσει εντολή σε ∆ικηγόρο προς άσκηση η µη έφεσης κατά της
αριθ'133/2014 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και εν γένει να
υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα ,αυτού(∆ήµου Λευκάδας).»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την µη άσκηση έφεσης κατά της αριθµ. 133/2014 απόφασης του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 135/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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