Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:22/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:189/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 26η του
μήνα Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονομική
Επιτροπή
του
Δήμου
μετά
την
αριθ.πρωτ.22799/22.07.2011 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 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]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Αντρέας
3) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
4]Γαζής Αναστάσιος
5] Πεντεσπίτης Νίκος
6]Ζουριδάκης Ευτύχιος
7] Μαργέλης Γεώργιος
8] Mπραντζουκάκης Νικόλαος
9) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής
κ.Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
7ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.22-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για
άσκηση με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αίτησης διόρθωσης των
αρχικών εγγράφων στο Εθνικό Κτηματολόγιο βάσει του άρθρου 6 παρ.3 του
Ν.2664/1998, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Εισηγήτρια: κα.Καρύδη Μαυρέτα
Δικηγόρος του Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή τα εξής:
« Περιήλθε στην υπηρεσία μου το από μηνός Φεβρουαρίου 2011 τοπογραφικό
διάγραμμα των Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας που συνέταξε ο πολιτικός
μηχανικός Δημήτρης Βραχνούλας, σύμφωνα με το οποίο καταγράφεται γεωτεμάχιο
που ανήκει στην κυριότητα του Δήμου Λευκάδας με τα στοιχεία των κορυφών
Ε=(12,11,30,29,36,35,39,40
41,82,83,45,43,47,64,63,62,61,60,59,58,81,80,79,77,13,12)εμβαδού 3.077,50 τ.μ
στη θέση <<Μόρφη>> του Δήμου Λευκάδας εκτός σχεδίου πόλεως .
Σύμφωνα με το ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα το γεωτεμάχιο αυτό φέρει ΚΑΕΚ
340263903027 και την ένδειξη ΑΓΝΩΣΤΟΣ στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου
Λευκάδας.
Το ως άνω γεωτεμάχιο αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου ακινήτου συνολικού
εμβαδού 5.488,23 και ανήκει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στον Δήμο

Λευκάδας. Εντός αυτού έχουν κατασκευασθεί λαϊκές κατοικίες οι οποίες μάλιστα
έχουν κληρωθεί για να παραχωρηθούν σε πολίτες που αρχικά
τους είχαν
παραχωρηθεί οι λαϊκές κατοικίες στη θέση γήπεδο όμως μετά τον καταστροφικό
σεισμό του έτους 2003 όπου κατεδαφίσθηκαν αυτές διότι εκρίθησαν ως άκρως
επικίνδυνες, για την ασφάλεια των ενοίκων τους, ο Δήμος Λευκάδας παραχώρησε
την ως άνω έκταση στη θέση <<Μόρφη>> για να κατασκευασθούν λαϊκές κατοικίες
για μεταστέγαση αυτών και έτσι έγινε. Όμως δεν κατέστη δυνατόν να μεταβιβασθούν
αυτές στους ως άνω δικαιούχους διότι το εν λόγω γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ
340263903027 έχει καταχωρηθεί ως αγνώστου κατά τη μεταφορά στα βιβλία του
Κτηματολογικού Γραφείου Λευκάδας. Συνεπώς καθίσταται απαραίτητη η δικαστική
συνδρομή για την διόρθωση των λανθασμένων αρχικών εγγραφών ώστε να
καταχωρηθεί το ως άνω στο όνομα Δήμος Λευκάδας.
Για τους παραπάνω λόγους, εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λευκάδας , να μου δοθεί εντολή , άμεσα και εντός της προθεσμίας που χορηγεί ο
ως άνω νόμος για την διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό κτηματολόγιο».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει να δοθεί εντολή στη δικηγόρο του
Δήμου, να πράξει τα δέοντα , για την διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό
κτηματολόγιο.
Και εκάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα αποφασίζει
να δοθεί εντολή στη δικηγόρο του Δήμου, να πράξει τα δέοντα , για την διόρθωση
των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό κτηματολόγιο, σύμφωνα με την παραπάνω
εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:189 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

