ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 8ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 53/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 19 του µήνα Φεβρουαρίου του
έτους 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ. πρωτ: 2964/15-2-2019 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
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1
Σέρβος Κων/νος
2 Χαλικιάς Ευάγγελος
2
Καρφάκη Μαριάννα
3 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Περδικάρης Αθανάσιος
4
Καββαδάς Θωµάς
5 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα, που απουσίαζε.
ου
Ο κ. Σέρβος Κων/νος προσήλθε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 8 της Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για ορισµό της δικηγόρου του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία
Μαυρέτας Ν.Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας προς υποστήριξη της αριθ’151/2018. Αναγνωριστικής αγωγής κυριότητος ακινήτου για
την διόρθωση εγγραφής στο Κτηµατολόγιο του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, 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:
«Ο ∆ήµος Λευκάδας άσκησε την από 19-11-2018 αγωγή του για διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο
Εθνικό Κτηµατολόγιο στην οποία ζητείται να αναγνωριστεί για τους λόγους που αναφέρω στο ιστορικό της
παρούσης, κύριος των τµηµάτων της κοινόχρηστης δηµοτικής οδού που ανήκει στην δηµόσια περιουσία του
∆ήµου Λευκάδας, η οποία απεικονίζεται στο από Ιανουαρίου 2012 τοπογραφικό διάγραµµα του πολιτικού
µηχανικού Βασιλείου Φωτεινού, κατά την καταµέτρηση του σύµφωνα µε το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα
Αναφοράς του 1987 , έχει συνολικό εµβαδόν 303,631 τµ και περιγράφεται µε τα στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4-Α530Β-Τ3-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-Α26-Τ2-Τ1-Α6Α7-Α8-Α9-Α10-Α11-Α12- στη θέση Σωκήπια της Τοπικής Κοινότητας Καρυωτών
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 Ν. Καρύδη, να παρασταθεί ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, ήτοι να
υποστηρίξει µε κάθε νόµιµο τρόπο την αριθ’151/2018 αγωγή του ∆ήµου Λευκάδας που στρέφεται κατά
1. της ∆ήµητρας Λογοθέτη το γένος Βησσαρίωνος Αργυρού και ∆ιονυσίας Λογοθέτη, κατοίκου Λυγιάς
Λευκάδος,

1

2. της ∆ιονυσίας Λογοθέτη, το γένος Ιωάννη Λογοθέτη και Αικατερίνης Λογοθέτη, κατοίκου Λυγιάς
Λευκάδος
3. του Άντονι Τσαρλς Χάµοντ (Antony Charles Hammond) του Τσαρλς και της Κάθλιν, κατοίκου Λευκάδας
4. της Ροµα Λυν Χάµοντ (Roma Lynne Hammond), το γένος Γκόρντον και Μορίν Χόλβεϊ, κατοίκου
Λευκάδας
5. του Ελληνικού ∆ηµοσίου, που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Υπουργό ,
και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε οποιαδήποτε νόµιµη ενέργεια ήθελε
απαιτηθεί δηλαδή να καταθέσει προτάσεις µε την διαδικασία των εκατό ηµερών να συντάσσει ένορκες
βεβαιώσεις και οποιαδήποτε άλλη νόµιµη ενέργεια η οποία 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 Ν. Καρύδη, να παρασταθεί ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, ήτοι να
υποστηρίξει µε κάθε νόµιµο τρόπο την αριθ’151/2018 αγωγή του ∆ήµου Λευκάδας που στρέφεται κατά
1. της ∆ήµητρας Λογοθέτη το γένος Βησσαρίωνος Αργυρού και ∆ιονυσίας Λογοθέτη, κατοίκου Λυγιάς
Λευκάδος,
2. της ∆ιονυσίας Λογοθέτη, το γένος Ιωάννη Λογοθέτη και Αικατερίνης Λογοθέτη, κατοίκου Λυγιάς Λευκάδος
3. του Άντονι Τσαρλς Χάµοντ (Antony Charles Hammond) του Τσαρλς και της Κάθλιν, κατοίκου Λευκάδας
4. της Ροµα Λυν Χάµοντ (Roma Lynne Hammond), το γένος Γκόρντον και Μορίν Χόλβεϊ, κατοίκου Λευκάδας
5. του Ελληνικού ∆ηµοσίου, που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Υπουργό ,
και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε οποιαδήποτε νόµιµη ενέργεια ήθελε
απαιτηθεί δηλαδή να καταθέσει προτάσεις µε την διαδικασία των εκατό ηµερών να συντάσσει ένορκες
βεβαιώσεις και οποιαδήποτε άλλη νόµιµη ενέργεια η οποία ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 53/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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