ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 1ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 5/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 8 του µήνα Ιανουαρίου του έτους
2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 118/4-1-2019 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1
Χαλικιάς Ευάγγελος
2 Γιαννιώτης Οδυσσέας
2
Καρφάκη Μαριάννα
3 Σέρβος Κων/νος
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4
Καββαδάς Θωµάς
5 Περδικάρης Αθανάσιος
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 3 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια
αντιµισθία, Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010), αφενός για νοµιµοποίηση και έγκριση της από
28/12/2018 και αριθµό κατάθεσης 178/2018 Κύριας Παρέµβασης του ∆ήµου Λευκάδας που στρέφεται κατά
της Αγάπης Βρεττού και του Ελληνικού ∆ηµοσίου ως και εντολή παράστασης και εκπροσώπησης του ∆ήµου
Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας προς υποστήριξη της αριθ’ 178/2018 Κύριας
Παρέµβασης του ∆ήµου Λευκάδας που στρέφεται κατά της Αγάπης Βρεττού και του Ελληνικού ∆ηµοσίου η
οποία εισάγεται µε τη διαδικασία της υποβολής των προτάσεων του Νέου Κώδικα Πολ. ∆ικ.
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
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η από 10 Οκτωβρίου 2018 και αριθµό κατάθεσης 127/2018 αγωγή
Κτηµατολογίου της Αγάπης Βρεττού, που στρέφεται κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ως φερόµενου
δικαιούχου, η οποία ανακοινώθηκε στο ∆ήµο Λευκάδας µε την απο 7-11-2018 επίδοση του ∆ικαστικού
Επιµελητή Νικολάου Πλατυπόδη.
Περαιτέρω δυνάµει της 3-12-2018 και εσωτ. αλληλογραφίας 2319(Φ.5.50) της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και
Περιβάλλοντος υπηρεσιακού σηµειώµατος που απεστάλη προς το γραφείο Νοµικών Συµβούλων µεταξύ
άλλων περιέχονται και τα ακόλουθα:
Στη συνέχεια της διαβίβασης της ανωτέρω αγωγής που αφορά στην τροποποίηση του σχεδίου των
οικισµών Νικιάνας Σωτήρω Επισκόπου ∆ήµου Λευκάδας, στη θέση του Ο.Τ 85 σας ενηµερώνουµε τα
ακόλουθα:
Η ιδιοκτησία µε ΚΑ 020732 στο Ο.Τ 85 σύµφωνα µε το διάγραµµα που συνοδεύει το ως άνω
ρυµοτοµικό σχέδιο, ρυµοτοµείται για τη δηµιουργία κοινόχρηστου χώρου.
Σύµφωνα µε τους πίνακες που συνοδεύουν την πράξη εφαρµογής του ίδιου ρυµοτοµικού σχεδίου, η
ιδιοκτησία αυτή αναφέρεται στο όνοµα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ (χωρίς να
έχει υποβληθεί τίτλος κτήσης) και κατ’ ακολουθίαν των διατάξεων του Ν.1337/83 τακτοποιείται (σύµφωνα µε το
εµβαδόν της αρχικής ιδιοκτησίας αριθ’ 05Ν συνολικού εµβαδού Ε=1065,39 τ.µ στο Ο.Τ., καθότι στη θέση της
αρχικής ιδιοκτησίας έχει εγκριθεί Κοινόχρηστος Χώρος –Πλατεία.
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Με βάση τα ανωτέρω η ιδιοκτησία µε ΚΑ 020732 έχει αποζηµιωθεί µε νέο οικόπεδο και το επίδικο
τµήµα στο Ο.Τ. 85 δεν είναι δυνατό να καταχωρηθεί στο όνοµα της ιδιοκτήτριας Αγάπης Βρεττού, στο Εθνικό
Κτηµατολόγιο.
Αντιθέτως είναι απαραίτητο να καταχωρηθεί στο ∆ήµο Λευκάδας, ως κοινόχρηστος χώρος λόγω
ρυµοτοµίας του Ρυµοτοµικού σχεδίου των οικισµών Νικιάνας-Σωτήρω-Επισκόπου, ∆. Λευκάδας
Περαιτέρω ο ∆ήµος Λευκάδας άσκησε την από 28/12/2018 και αριθµό κατάθεσης 178/2018 κύρια
παρέµβαση αυτού η οποία θα συνεκδικασθεί µε την ως άνω αριθ’127/2018 αγωγή Κτηµατολογίου της
Αγάπης Βρεττού που στρέφεται κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου
Επειδή έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να συζητήσει το παρόν θέµα αφενός για
νοµιµοποίηση και έγκριση της από 28/12/2018 και αριθµό κατάθεσης 178/2018 κύριας παρέµβασης του
∆ήµου Λευκάδας που άσκησε η ∆ικηγόρος του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη και
αφετέρου χορήγηση εντολής στηΝ ίδια ως άνω ∆ικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του ∆ήµου
Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας υποστήριξης της κύριας παρέµβασης του ∆ήµου
Λευκάδας, που στρέφεται κατά της Αγάπης Βρεττού και του Ελληνικού ∆ηµοσίου, όποτε ήθελε αυτή
συζητηθεί (παρέµβαση) µε κάθε νόµιµη διαδικαστική πράξη που ήθελε απαιτηθεί, εν γένει δε να υποστηρίξει
όλα τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.»
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 νοµιµοποίηση και έγκριση της από 28/12/2018 και αριθµό κατάθεσης 178/2018 κύριας
παρέµβασης του ∆ήµου Λευκάδας που άσκησε η ∆ικηγόρος του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία
Μαυρέτα Καρύδη και χορήγηση εντολής στηΝ ίδια ως άνω ∆ικηγόρο, παράστασης και εκπροσώπησης του
∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας υποστήριξης της κύριας παρέµβασης του
∆ήµου Λευκάδας, που στρέφεται κατά της Αγάπης Βρεττού και του Ελληνικού ∆ηµοσίου, όποτε ήθελε αυτή
συζητηθεί (παρέµβαση), µε κάθε νόµιµη διαδικαστική πράξη που ήθελε απαιτηθεί, εν γένει δε να υποστηρίξει
όλα τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 5/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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