Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:19/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:167/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στη 6η του
µήνα Ιουλίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.20179/06.07.2011 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 επτα (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2) Ρεκατσίνας Σπύρος
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5] Πεντεσπίτης Νίκος
6] Μαργέλης Γεώργιος
7] Mπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ζουριδάκης Ευτύχιος
2.Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Αναπληρώτρια Γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής κ.Σταµατέλου, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
6ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.19-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Aπόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο
του ∆ήµου, να παρασταθεί και να υπερασπίσει τα συµφέροντά του ∆ήµου
σχετικά µε καταπάτηση αγροτικού δρόµου στη θέση ΠΛΑΚΑ ΛΙΜΟΒΡΑΧΙΑ της
Τ/Κ Κατούνας.
Εισηγητής: κα Καρύδη Μαυρέτα
∆ικηγόρος του ∆ήµου
H Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι,
“ Περιήλθε στην υπηρεσία µου η από 12 Σεπτεµβρίου 2009 και αριθµό έκθεσης
κατάθεσης 134/2009 αγωγή της Αικατερίνης Συρίου του Κωνσταντίνου, κατά του 1)
∆ηµητρίου Αρβανίτη 2) Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία ∆ήµος Λευκάδας.
Με την πιο αγωγή οι ο ως άνω εναγόµενοι Αρβανίτης και ∆ήµος Λευκάδας
καλούνται να αποδώσουν στην ενάγουσα αφενός την νοµή δύο τµηµάτων δήθεν
του ακινήτου της αντιστοίχως 298,41 τ.µ ως και 884,14 τ.µ ,όπως εµφαίνονται στο
από µηνός ∆εκεµβρίου 2008 τοπογραφικό διάγραµµα του Αγρονόµου και
τοπογράφου µηχανικού Γρηγορίου Μπουρσινού, αφετέρου να καταβάλλουν ποσόν
των 30.000 ευρώ δηλαδή 15.000 ευρώ από τον κάθε ένα εκ των εναγοµένων.
Eκτός των προαναγραφοµένων στοιχείων περιήλθε στην υπηρεσία µου το
Αριθ’753/28/6/2011 διαβιβαστικό της αριθ’16/2011 απόφασης του Συµβουλίου της
Τοπικής Κοινότητας Κατούνας σύµφωνα µε την οποία εισηγούµενος το 3ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης είπε ότι κατά του ∆ήµου Λευκάδας έχει κατατεθεί η από 26-92009 αγωγή της Κας Συρίου Αικατερίνης ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας αντικείµενο της οποίας είναι η αναγνώριση της κυριότητας εδαφικού

τµήµατος ακινήτου, στη νότια-νοτιοδυτική πλευρά της ιδιοκτησίας της στη θέση
Πλάκα-Κατούνας, στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Γιάννης Λογοθέτης του
Σπυρίδωνα ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της τέως Κοινότητας Κατούνας από το έτος
1983-1990 και δήλωσε ότι προυπήρχε µονοπάτι αγροτικό, το οποίο επί θητείας του
διανοίχθηκε µε δαπάνες της τέως Κοινότητας Κατούνας µετά από άτυπη
παραχώρηση που έκανε ο ∆ηµήτριος Αρβανίτης του Κων/νου κατά µήκος της
ιδιοκτησίας του. Ο διανοιγµένος αγροτικός δρόµος κυµαινόµενου πλάτους 3-4
µέτρων, συνέχιζε να υπάρχει στη µορφή αυτή µέχρι η κ.Συρίου Αικατερίνη να τον
καταπατήσει και να τον προσαρτήσει αυθαίρετα στην ιδιοκτησία της.
Ακολούθως το Συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας αποφάσισε οµόφωνα ότι ο
δρόµος που εφάπτεται των ιδιοκτησιών των Συρίου Αικατερίνης του Κων/νου και
Αρβανίτη ∆ηµήτριου του Κων/νου στη θέση πλάκα Κατούνας και διανοίχθηκε µε
δαπάνες της τέως Κοινότητας Κατούνας, µετά από άτυπη παραχώρηση του
Αρβανίτη ∆ηµήτριου του Κων/νου είναι αγροτικός.
Συνεπώς φρονώ ότι πρέπει να δοθεί άµεσα εντολή για την παράσταση και
υποστήριξη των συµφερόντων του ∆ήµου Λευκάδας κατά της παραπάνω αγωγής
Για τους παραπάνω λόγους, εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Λευκάδας να µου δοθεί άµεσα εντολή , να παρασταθώ και να στηρίξω τα έννοµα
συµφέροντα τα δικαιώµατα του νέου ∆ήµου Λευκάδας, διενεργώντας παράλληλα
κάθε διαδικαστική ενέργεια προς το σκοπό αυτό».
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 παρ.ε του Ν.3852/2010 και µετά από διαλογική συζήτηση
οµόφωνα αποφασίζει
να δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, να
παρασταθεί και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, κατά την ως
άνω δικάσιµο, 07/10/2011 ή σε οποιαδήποτε άλλη µεταναβολή δικασιµο ενώπιον
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, σχετικά µε την ως άνω αγωγή της
κα.Συρίου Αικατερίνης .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:167 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

