Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:11/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:101/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 26η του
μήνα Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 9952/20.4.2012
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 Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Μεσσήνη Κερασούλα
7) Mαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος
9) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.11-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο
του Δήμου, σχετικά με υπόθεση Παν.Μεσσήνη στο Ειρηνοδικείο Απολλωνίων,
για κοινοτικό μονοπάτι κατά την δικάσιμο στις 30-4-12.
Εισηγ: κα. Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε:
«Περιήλθε στην υπηρεσία μου η από 11/4/2012 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της
Πανάγιως συζ.Ελευθερίου Μεσσήνη κατά της α) Κωνσταντίνας Γράψα του
Χαραλάμπους κατοίκου Εξάνθειας και β) Δημητρίου Μεσσήνη κατοίκου Χορτάτων με
προσεπίκληση για να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση ο Δήμος Λευκάδας
Η ως άνω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων αναφέρει ότι υπάρχει παλαιός αγροτικός
δρόμος ανέκαθεν ήτοι από εκατονταετιών και εξυπηρετούσε αόριστο –απεριόριστο
αριθμό κατοίκων της περιοχής και των γύρω χωριών που έκαναν συνεχή χρήση
αυτού ελεύθερα ακώλυτα και απεριόριστα από το χωριό Χορτάτα και προς τα
κτήματά τους. Επειδή όμως τα περισσότερα κτήματα της περιοχής δεν
χρησιμοποιούνται όπως παλιά από τους κατοίκους της περιοχής ο δρόμος αυτός

σήμερα δεν έχει την αρχική του μορφή αλλά διατηρήθηκε σε ορισμένα σημεία του ως
δύσβατο μονοπάτι χωρίς ωστόσο να απωλέσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του.
Ο δρόμος αυτός από το σημείο που αρχίζει στην συμβολή του δηλαδή με ΕΟ
Χορτάτων –Εξάνθειας-Λευκάδας και μέχρι την ιδιοκτησία της αιτούσης σε μήκος 125
μ., αλλά και σε μήκος 180 μ περίπου)έχει διατηρήσει την αρχική του μορφή- βατό
μονοπάτι και όπως προανέφερα αποτελεί τον μοναδικό τρόπο πρόσβασης στο
ακίνητό της όπου καθημερινά μεταβαίνει και περιποιείται τα ζώα της.
Επειδή θεωρώ σκόπιμο να περιφρουρήσει ο Δήμος Λευκάδας τα συμφέροντα του με
κάθε νόμιμο τρόπο .
Περαιτέρω πρέπει να χορηγηθεί εντολή στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας να
ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση.
Εξ όλων των παραπάνω εισηγούμαι ότι πρέπει να χορηγηθεί εντολή για να
υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας ,η Μαυρέτα Ν.Καρύδη Δικηγόρος
του Δήμου Λευκάδας και να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ως άνω
αιτούσης Πανάγιως Ελευθερίου Μεσσήνη αλλά και οποιοδήποτε άλλο ένδικο μέσο
ήθελε απαιτηθεί προς τούτο κατά την ως άνω η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή
δικάσιμο προς εξασφάλιση των εννόμων συμφερόντων του Δήμου Λευκάδας ».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει να χορηγηθεί
εντολή για να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας ,η Μαυρέτα
Ν.Καρύδη Δικηγόρος του Δήμου Λευκάδας και να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση
υπέρ της ως άνω αιτούσης Πανάγιως Ελευθερίου Μεσσήνη αλλά και οποιοδήποτε
άλλο ένδικο μέσο ήθελε απαιτηθεί προς τούτο κατά την ως άνω η σε οποιαδήποτε
άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο προς εξασφάλιση των εννόμων συμφερόντων του
Δήμου Λευκάδας .
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Χορηγεί εντολή στη Μαυρέτα Ν.Καρύδη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας για να
υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας και να ασκήσει πρόσθετη
παρέμβαση υπέρ της ως άνω αιτούσης Πανάγιως Ελευθερίου Μεσσήνη αλλά και
οποιοδήποτε άλλο ένδικο μέσο ήθελε απαιτηθεί προς τούτο κατά την ως άνω
δικάσιμο στις 30-4-12, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο, προς
εξασφάλιση των εννόμων συμφερόντων του Δήμου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 101/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

