ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 17ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 108/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 3 του µήνα Μαϊου του
έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 7908/28-4-17 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Καββαδάς Θωµάς
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3.
4. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4.
5. Θερµός Ευάγγελος
5.
6. Πολίτης Σπυρίδων
6.
7. Καρφάκη Μαριάννα
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη, για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, κατά της
αγωγής της Αργυρώς Μανωλίτση, µε την διαδικασία των 100 ηµερών.
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 από 23-3-2017 αγωγή της Αργυρής Μανωλίτση, (του άρθρου 70
του Κωδ. Πολ. ∆.), που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και απευθύνεται ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας, στην οποία µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Η ως άνω διατείνεται ότι ο πατέρας της, Κωνσταντίνος Μανωλίτσης, ήταν αποκλειστικός
κύριος, νοµέας και κάτοχος ενός ακινήτου στη θέση ΛΙΜΝΙ εντός οικισµού Νικιάνας, εκτάσεως χιλίων
περίπου τ.µ
Ότι µε την υπ' αριθ' 400/11/10/1991 απόφαση του τότε Νοµάρχη Λευκάδας, εγκρίθηκε το
ρυµοτοµικό σχέδιο των οικισµών Νικιάνας Επισκόπου, στην ρυθµιστική εµβέλεια του οποίου λόγω
της θέσης της εντάχθηκε και η προπεριγραφείσα ιδιοκτησία της και αποδόθηκε οικόπεδο στο ΟΤ 36
µε εµβαδόν 550,73 τ.µ µετά την εισφορά γης.
Ότι τουλάχιστον από 1-1-1991 και δη κατά την έγκριση του Ρυµοτοµικού σχεδίου που
προαναφέρθηκε όσο και την δηµοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ συγκύριες του επιδίκου
εδαφικού τµήµατος ήταν η ίδια αλλά και η µητέρα της Αφθονία Μανωλίτση.
Περαιτέρω ζητά να αναγνωρισθεί από το ως άνω ∆ικαστήριο, ότι κατά την έγκριση του
ρυµοτοµικού σχεδίου που προαναφέρθηκε 11-10-1991 όσο και κατά την κύρωση της πράξης
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εφαρµογής συγκύριες του επίδικου τµήµατος ήταν η ίδια και η µητέρα της κατά το ποσοστό των 3/4
και 1/4 εξ αδιαιρέτου αντίστοιχα µε τίτλο κτίσης την υπ' αριθµόν 3706/1987 δήλωση αποδοχής
κληρονοµίας.
Η ως άνω αγωγή φέρεται να εκδικασθεί µε την νέα διαδικασία του κώδικα Πολιτικής
∆ικονοµίας δηλαδή της κατάθεσης των προτάσεως εντός εκατό ηµερών από την ηµεροµηνία
κατάθεσης της αγωγής , διότι σε αντίθετη περίπτωση ο ∆ήµος Λευκάδας εάν δεν καταθέσει προτάσεις
χάνει το δικαίωµα στο πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας ήτοι ερηµοδικάζεται .
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να χορηγηθεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα
Καρύδη, να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας και να αποκρούσει την αριθ'
11/017 αγωγή της Αργυρής Μανωλίτση, (του άρθρου 70 του Κωδ. Πολ. ∆), που στρέφεται κατά του
∆ήµου Λευκάδας και απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και εν γένει χορηγεί εντολή
στην ως άνω ∆ικηγόρο να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο.»
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 στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας και να αποκρούσει την αριθ' 11/017 αγωγή
της Αργυρής Μανωλίτση, (του άρθρου 70 του Κωδ. Πολ. ∆), που στρέφεται κατά του ∆ήµου
Λευκάδας και απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και εν γένει να υποστηρίξει τα
συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 108/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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