Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:32/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:273/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 25η του
µήνα Οκτωβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.
31523/25.10.2011 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 εννιά (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5) Γαζής Αναστάσιος
6] Ζουριδάκης Ευτύχιος
7] Mαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικολ.
9) Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.32-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για ορισµό ∆ικηγόρου για παράσταση
και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας
ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας .
Εισηγητ:κα. Καρύδη Μαυρέτα
∆ικηγόρος ∆ήµου

Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η από 12/10/2010 αίτηση της ∆ηµοτικής Ενότητας
Ελλοµένου δυνάµει της οποίας το τοπικό συµβούλιο της τοπικής Κοινότητας
Πλατυστόµων ∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου του ∆ήµου Λευκάδας αντίγραφο της
οποίας διαβιβάζουµε, που ελήφθη αφού διενεργήθηκε προηγούµενη αυτοψία του
χώρου, εγκρίθηκε η ύπαρξη δηµοτικού δρόµου, όπως αποτυπώνεται λεπτοµερώς
στο από Νοεµβρίου 2010 τοπογραφικό διάγραµµα της πολιτικής µηχανικού
Μαριάνας Καρφάκη εµβαδού ,εκατόν εβδοµήντα εξ ,µηδέν πέντε (176,05 τ.µ) και
αποφασίσθηκε να προβούν σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την αποτύπωση
του στα κτηµατολογικά διαγράµµατα του κτηµατολογικού γραφείου Καρυάς

Λευκάδας δεδοµένου ότι εσφαλµένα δεν καταχωρήθηκε ο ανωτέρω υφιστάµενος
δρόµος µε τις αρχικές εγγραφές του κτηµατολογίου,εξάλλου ο πρώην ∆ήµαρχος
Ελλοµένου βεβαιώνει σύµφωνα µε την προσαγόµενη βεβαίωση αυτού ότι, στη θέση
<<Λαχίδα>> του οικισµού Περιγιαλίου της περιφέρειας του ∆ηµοτικού διαµερίσµατος
Πλατυστόµων του ∆ήµου Λευκάδας προυπάρχει δηµοτικός δρόµος µέσου πλάτους
2 µέτρων που αρχίζει από τον επαρχιακό δρόµο Λευκάδας- Νυδρίου –Βασιλικής και
διέρχεται από τα όρια των ιδιοκτησιών Γρηγορίου Θειακού –Κωσταντίνου Καρτάνου
και διέρχεται η εφάπτεται κατά µήκος της ιδιοκτησίας Ελευθερίου Θειακού, ∆ηµητρίου
Θειακού και Νικολάου και Σπυρίδωνα Καρτάνου, Χρυσούλας Θειακού και Γρηγορίου
Θειακού.
Περαιτέρω το τοπικό συµβούλιο αποφασίζει να εισάγουν το θέµα για
0 όλες τις δέουσες ενέργειες κατά τα ανωτέρω, ώστε να ληφθεί απόφαση από την
οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας µε την οποία θα αποφασισθεί να ασκήσει
αγωγή ο ∆ήµος Λευκάδας ενώπιον παντός αρµοδίου δικαστηρίου και εν γένει να
προβεί σε όλες τις δέουσες διαδικαστικές ενέργειες προκειµένου να διορθωθούν οι
αρχικές εγγραφές του Κτηµατολογικού Γραφείου Καρυάς Λευκάδας και να
αναγνωρισθεί η ύπαρξη του υφιστάµενου δηµοτικού δρόµου εντός του οικισµού
Περιγιαλίου του ∆ήµου Λευκάδας. Να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας, µε την οποία θα ανατίθεται σε ∆ικηγόρο η άσκηση αγωγής εκ
µέρους του ∆ήµου Λευκάδας για την ανωτέρω διόρθωση ανακριβούς πρώτης
εγγραφής του Κτηµατολογικού Γραφείου Καρυάς Λευκάδας, ενώπιον του αρµοδίου
Πρωτοδικείου Λευκάδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις τουΝ.2664/1998.
Όµως η ως άνω διαφορά και ο φάκελος δικογραφίας είχε ανατεθεί από τον
πρώην ∆ήµο Ελλοµένου στον ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας
Ευστάθιο Σκλαβενίτη, προς τούτο κρίνω σκόπιµο να δοθεί εντολή από την παρούσα
Επιτροπή στον ως άνω ∆ικηγόρο για λόγους δεοντολογίας.
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας, την πρόταση να
ανατεθεί στο ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ευστάθιο Σκλαβενίτη
, ο οποίος είχε µελετήσει κατά το παρελθόν την ως άνω υπόθεση η οποία
σηµειωτέον έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας και ως εκ
τούτου απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία την οποία διαθέτει ο εν
λόγω ∆ικηγόρος , να καταθέσει δικόγραφα να παρασταθεί και να στηρίξει τα έννοµα
συµφέροντα τα δικαιώµατα του νέου ∆ήµου Λευκάδας».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει να ανατεθεί στο ∆ικηγόρο του
∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ευστάθιο Σκλαβενίτη , ο οποίος είχε µελετήσει
κατά το παρελθόν την υπόθεση η οποία έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα
του ∆ήµου Λευκάδας και ως εκ τούτου απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις και
εµπειρία την οποία διαθέτει ο εν λόγω ∆ικηγόρος , να καταθέσει δικόγραφα να
παρασταθεί και να στηρίξει τα έννοµα συµφέροντα τα δικαιώµατα του νέου ∆ήµου
Λευκάδας.
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 Ν.3852/2010 περ.ιε, µετά από διαλογική συζήτηση,

Οµόφωνα αποφασίζει

1. Να ασκήσει αγωγή ο ∆ήµος Λευκάδας ενώπιον παντός αρµοδίου δικαστηρίου και
εν γένει να προβεί σε όλες τις δέουσες διαδικαστικές ενέργειες προκειµένου να
διορθωθούν οι αρχικές εγγραφές του Κτηµατολογικού Γραφείου Καρυάς Λευκάδας
και να καταχωρηθεί ο υφιστάµενος δηµοτικός δρόµος , στη θέση Λαχίδα εντός του

οικισµού Περιγιαλίου , περιφέρειας Πλατυστόµων ∆ήµου Λευκάδας, εµβαδού
176.05τµ., όπως αποτυπώνεται στο από Νοεµβρίου 2010 τοπογραφικό διάγραµµα
της πολιτικής µηχανικού Μαριάννας Καρφάκη.
2. Αναθέτει στο
∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, Ευστάθιο
Σκλαβενίτη , ο οποίος είχε µελετήσει κατά το παρελθόν την υπόθεση η οποία έχει
ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας και ως εκ τούτου
απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία την οποία διαθέτει ο εν λόγω
∆ικηγόρος , να καταθέσει δικόγραφα να παρασταθεί και να στηρίξει τα έννοµα
συµφέροντα τα δικαιώµατα του νέου ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:273/2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

