Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:26/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:215/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 30η του
µήνα Αυγούστου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.26082/26.08.2011 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4] Γαζής Αναστάσιος
5] Ρεκατσίνας Σπύρος
6] Ζουριδάκης Ευτύχιος
7] Mαργέλης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Μπραντζουκάκης Νίκ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής
κ.Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.26-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του
∆ήµου, να παρασταθεί και να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου
Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, σχετικά µε
αγωγή του Χρ. Ζιώτη, Αικ.Ζιώτη, Βικτ.Ζιώτη, που αφορά στη διόρθωση των
αρχικών εγγράφων του Εθνικού Κτηµατολογίου.
Εισηγήτρια: κα.Μαυρέτα Καρύδη∆ικηγόρος του ∆ήµου
Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή τα εξής:
« Περιήλθε στην υπηρεσία µου η από 20-7-2010 αγωγή του Χρήστου Ζιώτη
Αικατερίνης Ζιώτη, Βικτωρίας Ζιώτη κατά του Παντελή Φίλιππα του Λεωνίδα ,του
∆ήµου Λευκάδας ,του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας.
Η ως άνω αγωγή αφορά διόρθωση των αρχικών εγγραφών του Εθνικού
Κτηµατολογίου ιδιοκτησίας των εναγόντων οι οποίοι φέρουν εναγόµενο τον ∆ήµο
Λευκάδας όπως εκπροσωπείται νόµιµα. Η δικάσιµος είναι έχει οριστεί την 16-9-11.
Στην ως άνω αγωγή ζητούν να αποδώσει ο ∆ήµος Λευκάδας τµήµα του
γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 34026ΕΚ00237/0/0 ,που έχει εµβαδόν 0,13 τ.µ
και
προσδιορίζεται µε τα στοιχείαΤ4-Τ3-15-Τ4, και βρίσκεται εντός της παλαιάς πόλης

της Λευκάδας στη συνοικία <<πουλιού>>το ως άνω γεωτεµάχιο ανήκει στην
ιδιοκτησία του ∆ήµου Λευκάδας ,είναι δηλαδή δηµοτική οδός.
Προς τούτο ο ∆ήµος Λευκάδας θα πρέπει να παρασταθεί και να υποδείξει αν και
κατά πόσο βαθµό επηρεάζονται τα δικαιώµατα αυτού.
Για το λόγο αυτό , εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
να δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου , να παρασταθεί και να υποστηρίξει τα
δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας κατά την ως άνω ηµεροµηνία».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να
αποφασίσει σχετικά για να δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου , να παρασταθεί
και να υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας κατά την ως άνω ηµεροµηνία,
την 16-9-11.
Η Επιτροπή άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ’όψιν της ,
- την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα αποφασίζει
να δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου , να παρασταθεί και να υποστηρίξει τα
δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας κατά την ως άνω ηµεροµηνία, την 16-9-11, σχετικά
µε την παραπάνω αγωγή του Χρήστου Ζιώτη Αικατερίνης Ζιώτη, Βικτωρίας Ζιώτη
κατά του Παντελή Φίλιππα του Λεωνίδα ,του ∆ήµου Λευκάδας ,του Οργανισµού
Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας.
Η ως άνω αγωγή αφορά διόρθωση των αρχικών εγγραφών του Εθνικού
Κτηµατολογίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:215 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

