ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 36ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:243/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 7 του µήνα Αυγούστου του έτους
2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 15746/3-8-2018 έγγραφη πρόσκληση της Αντιπροέδρου 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. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Σέρβος Κων/νος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Καρφάκη Μαριάννα
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Χαλικιά Ευάγγελο, που απουσίαζε.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί παράστασης επί της µε αριθµό κατάθεσης 40/2018
αγωγής των Ευτυχίας Κούρτη και Αλέξανδρου Σκανδάλη κατά εκτός των άλλων και του ∆ήµου Λευκάδας
απευθυνόµενη προς το Μονοµελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται µε την νέα διαδικασία του
ΚΠολ∆ και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός 100 ηµερών από την κατάθεση της και δεν προβλέπεται σε αυτό
το στάδιο ηµεροµηνία δικασίµου.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/10 παρ.2. όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί µε αυτές του άρθρου 54 του
Ν.4447/16 .
-την µε αριθµό κατάθεσης 40/2018 αγωγή των Ευτυχίας Κούρτη και Αλέξανδρου Σκανδάλη κατά εκτός των
άλλων και του ∆ήµου Λευκάδας απευθυνόµενη προς το Μονοµελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, σύµφωνα µε την
οποία οι ενάγοντες ζητούν την διόρθωση των αρχικών εγγραφών του Εθνικού Κτηµατολογίου, που αφορά την
ιδιοκτησία τους και ειδικότερα ισχυρίζονται ότι είναι εξ αδιαίρετου συγκύριοι ενός αγροτεµαχίου που βρίσκεται
στην ειδική θέση «Οδηγήτρια» της Τοπικής Κοινότητας Απόλπαινας του ∆ήµου Λευκάδας.Το αγροτεµάχιο
σύµφωνα µε τις αρχικές εγγραφές του Εθνικού Κτηµατολογίου έχει εµβαδόν 3.809 τ.µ. και σύµφωνα µε την
κοινοποιηµένη αγωγή, έχει εµβαδόν 4.077,61 τ.µ., όπως αποτυπώνεται στο από Ιούλιο του 2017 τοπογραφικό
διάγραµµα του πολιτικού µηχανικού Ιωάννη Λιβιτσάνου που συνοδεύει την αγωγή. Για το τµήµα 10 που
περιγράφεται µε τα στοιχεία (39, 38, 37, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
54, 53, 52, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 39) εµβαδού 153,96 τ.µ., οι ενάγοντες ζητούν να
καταχωρηθεί στην ιδιοκτησία τους, ενώ σήµερα σύµφωνα µε το Κτηµατολόγιο ανήκει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο
ως τµήµα αγροτικού δρόµου µε ΚΑΕΚ 3400ΕΚ00032/0/0.
- το µε αριθ. πρωτ. 9387/φ/5.50-12/7/2018 υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆/νσης Πολεοδοµίας Λευκάδας
- το γεγονός ότι εν προκειµένω δυνάµει του άρθρου 96ΚΠολ∆ απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα δυνάµει του
άρθρων 237 & 96 ΚΠολ∆
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ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΩ
Να δοθεί εντολή στην ∆ικηγόρο µε πάγια αντιµισθία του ∆ήµου Λευκάδας Αικατερίνη ∆ηµητρίου Τσερέ (Α.Μ.
∆ΣΛ 81) περί παράστασης, κατάθεσης προτάσεων, προσθήκης και εν γένει κάθε απαιτούµενης ενέργειας
προς ολοκλήρωση της εν θέµατι εντολής κατά την εκδίκασή της µε αριθµό κατάθεσης 40/2018 αγωγής των
Ευτυχίας Κούρτη και Αλέξανδρου Σκανδάλη κατά εκτός των άλλων και του ∆ήµου Λευκάδας
απευθυνόµενης προς το Μονοµελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, µε την οποία οι ενάγοντες ζητούν εκτός των
άλλων το τµήµα 10 που περιγράφεται µε τα στοιχεία στο συνηµµένο στην αγωγή τοπογραφικό διάγραµµα (39,
38, 37, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 54, 53, 52, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 39) εµβαδού 153,96 τ.µ., να καταχωρηθεί στην ιδιοκτησία τους, ενώ σήµερα σύµφωνα µε
το Κτηµατολόγιο ανήκει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο ως τµήµα αγροτικού δρόµου µε ΚΑΕΚ 3400ΕΚ00032/0/0.»
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:
Χορηγείται εντολή στην ∆ικηγόρο µε πάγια αντιµισθία του ∆ήµου Λευκάδας Αικατερίνη ∆ηµητρίου
Τσερέ (Α.Μ. ∆ΣΛ 81) περί παράστασης, κατάθεσης προτάσεων, προσθήκης και εν γένει κάθε απαιτούµενης
ενέργειας προς ολοκλήρωση της εν θέµατι εντολής κατά την εκδίκασή της µε αριθµό κατάθεσης 40/2018
αγωγής των Ευτυχίας Κούρτη και Αλέξανδρου Σκανδάλη κατά εκτός των άλλων και του ∆ήµου
Λευκάδας
απευθυνόµενης προς το Μονοµελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, µε την οποία οι ενάγοντες
ζητούν εκτός των άλλων το τµήµα 10 που περιγράφεται µε τα στοιχεία στο συνηµµένο στην αγωγή
τοπογραφικό διάγραµµα (39, 38, 37, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 54,
53, 52, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 39) εµβαδού 153,96 τ.µ., να καταχωρηθεί στην ιδιοκτησία
τους, ενώ σήµερα σύµφωνα µε το Κτηµατολόγιο ανήκει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο ως τµήµα αγροτικού δρόµου µε
ΚΑΕΚ 3400ΕΚ00032/0/0.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 243/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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