ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 6/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 41/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 10 του µήνα Μαρτίου του
έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 4369/6-3-2015 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 εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γκογκάκης Γρηγόριος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος (1ο αναπληρ.)
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
6. Σταµατέλου ∆ήµητρα
7.
8.
9.

Απόντες
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σέρβος Κων/νος
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλέστηκε και είναι παρόν το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς
Ευάγγελος, στη θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της
πλειοψηφίας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, για παράσταση ενώπιον
του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά αγωγής Μαρίας Κατηφόρη, στη δικάσιµο στις 13-32015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η απο 1-10-2014 και αριθµό κατάθεσης 35/2014 αγωγή της Μαρίας
Κατηφόρη, που στρέφεται εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας και απευθύνεται ενώπιον του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας, έχει προσδιορισθεί να δικασθεί δε, κατά την συνεδρίαση της 13ης Μαρτίου
2015.
Στην ως άνω αγωγή µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Η ως άνω ενάγουσα Μαρία Κατηφόρη, διατείνεται ότι έχει περιέλθει µε την αριθ'7441/2011
συµβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονοµίας της Συµβολαιογράφου Λευκάδας Ιωάννας
Κοκµοτού, ένα αγροτεµάχιο που βρίσκεται στη θέση ΚΑΝΑΛΙ της κτηµατικής περιφέρειας Τοπικής
Κοινότητας Αγίου Πέτρου της ∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων του ∆ήµου Λευκάδας συνολικού
εµβαδού 6.500 τ.µ.
Περαιτέρω διαµαρτύρεται ότι κατά το έτος 2013, διαπίστωσε ότι είχαν εισέλθει άγνωστα πρόσωπα σε
ένα τµήµα αυτού και έριξαν µπάζα προφανώς για να το χρησιµοποιήσουν ως δρόµο ,καθότι τα µπάζα
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αυτά ήταν σε ορισµένο µήκος και πλάτος εντός του ακινήτου της και φυσικά µε τέτοιο υλικό που
χρησιµοποιείται για την διαµόρφωση δρόµου. Το ως άνω τµήµα που δήθεν κατάλαβε ο ∆ήµος
Λευκάδας δια των οργάνων αυτού, έχει εµβαδόν 879,41 τ.µ.
Περαιτέρω ζητά να υποχρεωθεί το εναγόµενο νοµικό πρόσωπο του ∆ήµου Λευκάδας, να άρει την
προσβολή και δή επι της εδαφικής λωρίδας εµβαδού 879,41 τ.µ ,όπως εµφαίνεται στο απο µηνός
Σεπτεµβρίου 2014 τοπογραφικό διάγραµµα του Πολιτικού Μηχανικού Παναγιώτη Φίλιππα ,
αφαιρώντας τα µπάζα και καθετί υλικό που έχει µεταφέρει επ'αυτής , άλλως δε να επιτραπεί η
ενέργεια αυτή στην ίδια δ'εξόδων του ∆ήµου Λευκάδας.
Επειδή είναι απαραίτητη η συνδροµή τεχνικής έκθεσης και συνδροµής των Τεχνικών υπηρεσιών και
συγκεκριµένα της ∆ιεύθυνσης Υ∆ΟΜ Λευκάδας , ως και η γνωµοδότηση του Τοπικού Συµβουλίου της
Τοπικής Κοινότητας Αγίου Πέτρου, προς τούτο θα κοινοποιήσω την παρούσα προς αυτούς.
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ
Ζητώ να χορηγηθεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί κατά
την ως άνω δικάσιµο στις 13-3-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και
να αποκρούσει την αριθ' κατάθεση 35/2014 αγωγή διατάραξης νοµής της Μαρίας Κατηφόρη, που
στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και απευθύνεται ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας και εν πάσει περιπτώσει να υποστηρίξει τα νόµιµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας .»
∆ιευκρινήσεις επί του θέµατος, έδωσε η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη
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:
Την χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί
κατά την ως άνω δικάσιµο στις 13-3-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο
και να αποκρούσει την αριθ' κατάθεση 35/2014 αγωγή διατάραξης νοµής της Μαρίας Κατηφόρη, που
στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και απευθύνεται ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας και εν πάσει περιπτώσει να υποστηρίξει τα νόµιµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας .»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 41/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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