Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:27/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:228/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 13η του
µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.27746/9.09.2011 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2) Μεσσήνη Κερασούλα
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4] Γαζής Αναστάσιος
5] Mαργέλης Γεώργιος
6] Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1 . Γαβρίλης ∆ηµήτριος
2 . Σάντα Αικατερίνη
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής
κ.Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
6ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.27-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση και άσκηση ενδίκων
µέσων ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδος για καταχώρηση και
αναγνώριση ακινήτου του ∆ήµου Λευκάδος στο Κτηµατολογικό Γραφείο
Λευκάδος
Εισηγήτρια:κα. Μαυρέτα Καρύδη
∆ικηγόρος ∆ήµου
H Eισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος της πράξης
εφαρµογής που καταδεικνύεται ένα οικόπεδο ιδιοκτησίας του ∆ήµου Λευκάδας, µε
αρ.08Ν και αριθµ.ΚΑΕΚ 340262103003.
Στο παραπάνω ακίνητο όµως αρχικά εφέρετο ιδιοκτήτης ο ∆ήµος Λευκάδας, αλλά
κατά τη µεταφορά του στα βιβλία καταχώρησης του Κτηµατολογικού Γραφείου
Λευκάδας έλαβε την επωνυµία «αγνωστος».
Για το λόγο αυτό για να περιέλθει εκ νέου η επωνυµία στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ
340262103003 ∆ήµος Λευκάδας, πρέπει να ασκηθεί αίτηση αναγνώρισης δικαιούχου
του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, η οποία θα
κοινοποιηθεί στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, ως υπό αίρεση δικαιούχο.

Για τους λόγους αυτούς εισηγούµαι να µου δοθεί εντολή για άσκηση κάθε ένδικου
µέσου προς καταχώρηση του γεωτεµαχίου ΚΑΕΚ 340262103003 στο όνοµα του
∆ήµου Λευκάδας.
Ολόγος που πρέπει να γίνει άµεσα η αναγνώριση δικαιούχου είναι ότι ενδέχεται να
προλάβει οποιοσδήποτε τρίτος ήθελε έχει προς τούτο όφελος.
Περαιτέρω είναι απαραίτητη η συνδροµή των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, προς
σύνταξη τοπογραφικού διαγράµµατος µε τις συντεταγµένες του Εθνικού
Κτηµατολογίου.».
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει να δοθεί εντολή
στη δικηγόρο του ∆ήµου , για άσκηση κάθε ένδικου µέσου προς καταχώρηση του
γεωτεµαχίου ΚΑΕΚ 340262103003 στο όνοµα του ∆ήµου Λευκάδας, µε την
συνδροµή των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου .
Κατόπιν κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
-την πρόταση του Προέδρου
-το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 , µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
να δοθεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου , για άσκηση κάθε ένδικου µέσου προς
καταχώρηση του γεωτεµαχίου ΚΑΕΚ 340262103003 στο όνοµα του ∆ήµου
Λευκάδας, µε την συνδροµή των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:228 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

