ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 1ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 10/2020
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 20 του µηνός Ιανουαρίου του
έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά
την αριθ. πρωτ: 562/16-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη
της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77
του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
---2 Κατωπόδη Νίκη
2
3 Τυπάλδος Νικόλαος
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5
6 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
6
7 Γαζής Αναστάσιος
7
8 Βικέντιος Νικόλαος
8
9 Τσιρογιάννης Γεώργιος
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης,
κ. ∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 10 : 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 Χρόνη ∆ιονύσιου, Θερµού ∆ηµήτριου, που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας κλπ
για τη διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηµατολόγιο, µε τη διαδικασία κατάθεσης των
προτάσεων σε προθεσµία των εκατό ηµερών.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Η δικηγόρος του ∆ήµου κα Μαυρέτα Καρύδη, εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της
Επιτροπής τα εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η αριθµ. 168/2019 αγωγή των Χρόνη ∆ιονύσιου και Θερµού ∆ηµήτριου
που απευθύνεται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, που στρέφεται κατά του Κονιδάρη
Γεώργιου, Νησιώτη Μαργαρίτας του ∆ήµου Λευκάδας, της Θερµού Ανδριάννας, της Θερµού Ελένης, της
Θερµού Σταµατίας του Θερµού Αναστάσιου .
Οι ως άνω ενάγοντες ζητούν να αναγνωρισθούν ότι κατά το χρόνο έναρξης των αρχικών εγγραφών του
Εθνικού Κτηµατολογίου για το ακίνητο της περιοχής Ράχης της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου του ∆ήµου
Λευκάδας, όπως αυτό εµφαίνεται στο από µηνός Μαρτίου 2018 στο τοπογραφικό διάγραµµα του Πολιτικού
µηχανικού Αλέξανδρου Φίλιππα ο πρώτος εξ αυτών ψιλός κύριος και κατά το ποσοστό των 100% και ο
δεύτερος επικαρπωτής και κατά το ποσοστό 100% ενός ακινήτου εµβαδού 365,11 τ.µ.
Επιπλέον να αναγνωρισθούν µε την ως άνω προαναφερόµενη ιδιότητά τους ότι τµήµα µε αριθµό ΚΑΕΚ
340312004001 που εσφαλµένα κατά το Ελληνικό κτηµατολόγιο εµφανίζει ως ιδιοκτησία του ∆ήµου Λευκάδας
εµβαδού 59,52 και εµφαίνεται µε τα αριθµητικά στοιχεία 4,Α1,22,1,2,Β1,3,4 και συνορεύει ολόγυρα επι
πλευράς µε τα στοιχεία 4-Α1 µήκους µέτρων (6,32) µε ιδιοκτησία που φέρει ΚΑΕΚ 340312004013 ,επί
πλευράς µε τα στοιχεία Α1-22 µήκους µέτρων (6,63) µε ιδιοκτησία που φέρει ΚΑΕΚ 340312004016,επί της
πλευράς µε τα στοιχεία 22-1 µήκους µέτρων (8,43) µε ιδιοκτησία που φέρει ΚΑΕΚ 3403112004001 και επι
πλευράς µε τα στοιχεία 2-Β1-3-4 µήκους µέτρων (0,26+0,97+1,93) µε ιδιοκτησία που φέρει ΚΑΕΚ 34031
12004010
Επειδή η ως άνω αγωγή κατατέθηκε στις 4-11-2019 και έκτοτε τρέχει η προθεσµία κατάθεσης των
προτάσεων των εκατό ηµερών για το ∆ήµο Λευκάδας
Για όλους τους ανωτέρω λόγους
Εισηγούµαι
Να χορηγηθεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου µε πάγια αντιµισθία, Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί και να
εκπροσωπήσει αυτόν (τον ∆ήµο Λευκάδας), στην ως άνω δίκη διαφορά, ενώπιον του Μονοµελούς
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Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της αριθ’168/2019 αγωγής των Χρόνη ∆ιονύσιου και Θερµού ∆ηµήτριου που
απευθύνεται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, που στρέφεται κατά του Κονιδάρη
Γεώργιου, Νησιώτη Μαργαρίτας, του ∆ήµου Λευκάδας, της Θερµού Ανδριάννας, της Θερµού Ελένης, της
Θερµού Σταµατίας του Θερµού Αναστάσιου, για την διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό
Κτηµατολόγιο.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας, στην ως άνω διαφορά, ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της αριθ’168/2019 αγωγής των Χρόνη ∆ιονύσιου και Θερµού ∆ηµήτριου που
απευθύνεται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, που στρέφεται κατά του Κονιδάρη
Γεώργιου, Νησιώτη Μαργαρίτας, του ∆ήµου Λευκάδας, της Θερµού Ανδριάννας, της Θερµού Ελένης, της
Θερµού Σταµατίας του Θερµού Αναστάσιου, για την διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό
Κτηµατολόγιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 10/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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