ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 17ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 109/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 3 του µήνα Μαϊου του
έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 7908/28-4-17 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Καββαδάς Θωµάς
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3.
4. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4.
5. Θερµός Ευάγγελος
5.
6. Πολίτης Σπυρίδων
6.
7. Καρφάκη Μαριάννα
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη, για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας, κατά της αγωγής του ΟΑΕ∆, µε την διαδικασία των 100 ηµερών.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, 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:
«Περιήλθε εις γνώση µου η απο 10-02-2017 αγωγή του Νοµικού προσώπου ∆ηµοσίου
∆ικαίου µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ», για
διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, που στρέφεται κατά του Ελληνικού
∆ηµοσίου, του ∆ήµου Λευκάδας, της Μαρίας χήρας Ελευθερίου Μακρυγεώργου, της Μαυρέτας
θυγατέρας Ελευθερίου Μακρυγεώργου, του Χρήστου Μακρυγεώργου, της ενορίας Αγίου Νικολάου,
της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Ο ως άνω διατείνεται ότι είναι αποκλειστικός κύριος, νοµέας και κάτοχος ενός γεωτεµαχίου µε
τα επ'αυτού υφιστάµενα κτίσµατα κείµενου εντός της πόλεως Λευκάδας στη λεγόµενη συνοικία Ι.Ν.
Αγίου Νικολάου και έχει έκταση µε µέτρα τετραγωνικά κατά το τίτλο κτίσεως 379,40 τ.µ και κατά
νεότερη καταµέτρηση 354,99 τ.µ και τµήµα µε κωδικό 02 εµβαδού 1,46 τ.µ από το ΚΑΕΚ
34026ΕΚ00150/0/0 φερόµενη ιδιοκτησία ∆ήµου Λευκάδας, ανήκει στην πλήρη και αποκλειστική του
κυριότητα νοµή και κατοχή. Περαιτέρω ζητά µεταξύ των άλλων να υποχρεωθεί από το ∆ικαστήριο ο
∆ήµος Λευκάδας να αναγνωρίσει ότι το ως άνω τµήµα συνολικού εµβαδού 1,46 τ.µ ανήκουν στον ως
άνω ενάγοντα.
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Η ως άνω αγωγή φέρεται να εκδικασθεί µε την νέα διαδικασία του κώδικα Πολιτικής
∆ικονοµίας δηλαδή της κατάθεσης των προτάσεως εντός εκατό ηµερών από την ηµεροµηνία
κατάθεσης της αγωγής ,διότι σε αντίθετη περίπτωση ο ∆ήµος Λευκάδας εάν δεν καταθέσει προτάσεις
χάνει το δικαίωµα στο πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας ήτοι ερηµοδικάζεται .
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να χορηγηθεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα
Καρύδη να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας και να αποκρούσει την αριθ'
54/017 αγωγή του Νοµικού προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ», για διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό
Κτηµατολόγιο που στρέφεται κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, του ∆ήµου Λευκάδας, της Μαρίας χήρας
Ελευθερίου Μακρυγεώργου, της Μαυρέτας θυγατέρας Ελευθερίου Μακρυγεώργου, του Χρήστου
Μακρυγεώργου, της ενορίας Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, που απευθύνεται ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας και εν γένει να χορηγήσει εντολή στην ως άνω ∆ικηγόρο να υποστηρίξει τα
συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο.»
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 στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας και να αποκρούσει την αριθ' 54/017 αγωγή
του Νοµικού προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ», για διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηµατολόγιο που
στρέφεται κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, του ∆ήµου Λευκάδας, της Μαρίας χήρας Ελευθερίου
Μακρυγεώργου, της Μαυρέτας θυγατέρας Ελευθερίου Μακρυγεώργου, του Χρήστου Μακρυγεώργου,
της ενορίας Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, που απευθύνεται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας και εν γένει να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 109/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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