ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 22/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 175/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 27 του µήνα Ιουλίου του
έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ. 15792/23-7-15 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Σέρβος Κων/νος
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ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκογκάκης Γρηγόριος
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Ο κ. Γκογκάκης Γρηγόριος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 6ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε για χορήγηση εντολής στη δικηγόρου του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στη δικάσιµο
της 18ης/9/15 κατά της αγωγής του Κων/νου Κτενά για διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Εθνικό
Κτηµατολόγιο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, ∆ικηγόρος ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την γνωµοδότηση
της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Η ως άνω αγωγή έχει ως θέµα την διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηµατολόγιο και
συγκεκριµένα ζητείται να αναγνωριστεί ως αποκλειστικός κύριος νοµέας και κάτοχος κατά το
ποσοστόν των 100% του ακινήτου οικοπέδου που φέρει ΚΑΕΚ 34020ΕΚ00049/0/0, και έχει
επιφάνεια 8,70 τ.µ βρίσκεται στην τοπική Κοινότητα Καρυάς,της ∆ηµοτικής Ενότητας Καρυάς
Λευκάδας του οµώνυµου ∆ήµου Λευκάδας.
Να συµπεριληφθεί στο παραπάνω ακίνητό και το εδαφικό τµήµα µε το διακριτικό στοιχείο , που
επίσης περιγράφεται αναλυτικά και εµφαίνεται στο από Αυγούστου 2012 τοπογραφικό διάγραµµα
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του πολιτικού µηχανικού Κωνσταντίνου Αραβανή, το οποίο εσφαλµένα φέρεται σύµφωνα µε τις
πρώτες κτηµατολογικές εγγραφές να αποτελεί ξεχωριστό γεωτεµάχιο και να ανήκει στην κυριότητα
του ∆ήµου Λευκάδας να συνενωθούν τα τµήµατα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΙV V,VI σε ένα ενιαίο γεωτεµάχιο εµβαδού
919,54 τ.µ) το οποίο βρίσκεται στη θέση Κτενάτα Καρυάς και αποτυπώνεται µε τα στοιχεία
(5,6,7,8,9,10,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,5) τοπογραφικό διάγραµµα του Πολιτικού
Μηχανικού Κωνσταντίνου Αραβανή .
Επειδή η για την απόκρουση της ως άνω αγωγή απαιτείται η συνδροµή των Τεχνικών υπηρεσιών
του ∆ήµου Λευκάδας µε την σύνταξη τοπογραφικού και τεχνικής έκθεσης
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη ,
Να παρασταθεί στην ως άνω 18-9-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου
Λευκάδας, ήτοι να αποκρούσει την από 25-11-2014 αγωγή του Κωνσταντίνου Κτενά η οποία
στρέφεται κατά του Λουκά Κτενά, Σώφρονος Κτενά, Νικολάου Κτενά, ∆ηµητρίου Κτενά, Σπυρίδωνος
Κτενά, Ελληνικού ∆ηµοσίου, Σπυριδούλας χήρας Χρήστου Κτενά, Φρειδερίκης Κτενά, Ιωάννη Κτενά
και τέλος κατά του ∆ήµου Λευκάδας, µε αίτηµα την αναγνώριση του εµπράγµατου δικαιώµατος της
κυριότητας κατά ποσοστό 100% του τµήµατος µε ΚΑΕΚ34020ΕΚ00049 εµβαδού επιφάνειας 8,70
τ.µ και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε οποιαδήποτε νόµιµη
ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.»
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 στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη , να παρασταθεί στην
ως άνω 18-9-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, ήτοι
να αποκρούσει την από 25-11-2014 αγωγή του Κωνσταντίνου Κτενά η οποία στρέφεται κατά του
Λουκά Κτενά, Σώφρονος Κτενά, Νικολάου Κτενά, ∆ηµητρίου Κτενά, Σπυρίδωνος Κτενά, Ελληνικού
∆ηµοσίου, Σπυριδούλας χήρας Χρήστου Κτενά, Φρειδερίκης Κτενά, Ιωάννη Κτενά και τέλος κατά του
∆ήµου Λευκάδας, µε αίτηµα την αναγνώριση του εµπράγµατου δικαιώµατος της κυριότητας κατά
ποσοστό 100% του τµήµατος µε ΚΑΕΚ34020ΕΚ00049 εµβαδού επιφάνειας 8,70 τ.µ και εν γένει
να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε οποιαδήποτε νόµιµη ενέργεια ήθελε
απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 175/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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