Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:3/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:36/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 15η του
μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
3386/10.2.2012 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 οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3) Γαζής Αναστάσιος
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6)Μπραντζουκάκης Νίκος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8] Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.

4ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.3-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για ανάθεση σε δικηγόρο κατ’εξαίρεση
δικαστικού χειρισμού άρθρο 72 περ.ιε του Ν.3852/2010 προς νομιμοποίηση και
παράσταση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον των πρωτοβαθμίων η
δευτεροβαθμίων Πολιτικών Δικαστηρίων και άσκηση αναγνωριστικής αγωγής η
ασφαλιστικών μέτρων, κατά του Θερμού Χρήστου του Κοσμά.
Εισηγ: κα.Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
«Εστάλη στην υπηρεσία μου διαβιβαστικό για καταπάτηση δημοτικού δρόμου με
ΚΑΕΚ 34031ΕΚ00046 στη θέση Ράχη.
Με το ως άνω διαβιβαστικό αποστέλλονται ως συνοδευτικά και προσαρτώμενα
έγγραφα 1) τέσσερις ένορκες βεβαιώσεις,2) κτηματολογικά αποσπάσματα,3) Τα
υπ’αριθμόν 431/70 και 6054/1990 που αφορούν την ιδιοκτησία του Θερμού Χρήστου
έκτασης εκατόν πενήντα μέτρων περίπου,4) τοπογραφικό σκαρίφημα των Τεχνικών
υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας, στο οποίο απεικονίζεται η προαναφερόμενη
καταπάτηση με τα στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Α) 5) Ενορκη βεβαίωση της Κας

Γαζή Κωσταντίνας η οποία ήταν αντιδήμαρχος την εποχή που ξεκίνησε η διένεξη και
της οποίας η μαρτυρία είναι αντίθετη με τα προαναφερόμενα για καταπάτηση.
Επειδή ως Δικηγόρος του Δήμου Λευκάδας έχω αναλάβει να προβώ με άλλες
αποφάσεις της οικονομικής Επιτροπής στην διόρθωση των αρχικών εγγραφών και
καταχώριση ακινήτων του Δήμου Λευκάδας στο Εθνικό κτηματολόγιο.
Επειδή για την ως άνω διαφορά πρέπει να ασκηθούν επειγόντως όλα τα ένδικα μέσα.
Επειδή η ως άνω διαφορά έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου
Λευκάδας.
Επειδή φρονώ σκόπιμο να εισηγηθώ ότι ο Ευστάθιος Σκλαβενίτης δικηγόρος του
Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας έχει ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία στο αστικό δίκαιο
και συγκεκριμένα στο εμπράγματο δίκαιο.
Εξ όλων των παραπάνω εισηγούμαι ότι πρέπει να ανατεθεί να υπερασπίσει τα
δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας ,ο Ευστάθιος Σκλαβενίτης ώστε να μελετήσει
επειγόντως το φάκελο και να ασκήσει άμεσα όλα τα ένδικα μέσα προς εξασφάλιση
των εννόμων συμφερόντων του Δήμου Λευκάδας».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει την ανάθεση της παραπάνω
υπόθεσης, στο δικηγόρο Ευστάθιο Σκλαβενίτη ώστε να μελετήσει επειγόντως το
φάκελο και να ασκήσει άμεσα όλα τα ένδικα μέσα προς εξασφάλιση των εννόμων
συμφερόντων του Δήμου Λευκάδας.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 περ.ιστ. του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
την ανάθεση της παραπάνω υπόθεσης, στο δικηγόρο Λευκάδας, Ευστάθιο Σκλαβενίτη
ώστε να μελετήσει επειγόντως το φάκελο και να ασκήσει άμεσα όλα τα ένδικα μέσα
προς εξασφάλιση των εννόμων συμφερόντων του Δήμου Λευκάδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:36/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

