ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 1/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 1/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 7η του µήνα Ιανουαρίου
του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 38/2-1-2015 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
6.
7.
8.
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Κοντογεώργης Ηλίας
3. Καρφάκη Μαριάννα
4. Σταµατέλου ∆ήµητρα
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο εκτός ηµερήσιας διάταξης:
Ενηµέρωση Οικονοµικής επιτροπής για άσκηση ή µη έφεσης κατά της αριθ' 255/2014 απόφασης
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά της ∆ήµητρας χήρας Γεωργίου Πλωµαρίτη του
Θεοχάρη Πλωµαρίτη του Κωνσταντίνου Πλωµαρίτη και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας,
σύµφωνα µε το άρθρο 72 Ν.3852/2010.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου

Η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του ανωτέρω θέµατος,
διότι εκπνέει η προθεσµία άσκησης ή µη της έφεσης, κατά της αριθ'255/2014 απόφασης του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, ο οποίος διάβασε την
εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώσιν µας η αριθ’255/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Η ∆ήµητρα χήρα Γεωργίου Πλωµαρίτη, ο Θεοχάρης Πλωµαρίτης ο Κωνσταντίνος Πλωµαρίτης
άσκησαν την απο 10-8-2013 αναγνωριστική αγωγή κυριότητας και εστρέφοντο κατά του ∆ήµου
Λευκάδας, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας .
Το αίτηµά τους ήταν να αναγνωρισθεί ότι κατά το χρόνο έναρξης του κτηµατολογίου στις (17-122007) εντός του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης, ήταν συγκύριοι κατά το 1/2 εξ αδιαιρέτου ο
αποβιώσας Γεώργιος Πλωµαρίτης και η ∆ήµητρα Πλωµαρίτη καθένας του τµήµατος του γεωτεµαχίου
εµβαδού 3,41 τ.µ το οποίο έφερε ΚΑΕΚ 23026ΕΚ00173/0/0, καθώς και να διαταχθεί η διόρθωση της
εσφαλµένης αρχικής εγγραφής που καταχωρίσθηκε στα κτηµατολογικά βιβλία του κτηµατολογικού
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γραφείου Λευκάδας, ώστε να καταχωρισθούν συνδικαιούχοι του πιο πάνω εµπράγµατου δικαιώµατος
επι του περιγραφοµένου ακινήτου αντί του εναγόµενου ∆ήµου Λευκάδας
Ακολούθως οι µηχανικοί των Τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας κατόπιν επιτόπιας
αυτοψίας και εφαρµογής του τοπογραφικού διαγράµµατος που ήταν προσαρτηµένο στην ως άνω
αγωγή τους επιβεβαίωσαν πλήρως το περιεχόµενο της αγωγής ως εκ τούτου εξεδόθη η ως άνω
αριθ' 255/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, η οποία αναγνώρισε ότι κατά το
χρόνο έναρξης του κτηµατολογίου η ∆ήµητρα Πλωµαρίτη και ο αποβιώσας Γεώργιος Πλωµαρίτης
ήταν συγκύριοι κατά το 1/2 εξ αδιαιρέτου ο καθένας, εδαφικού τµήµατος, εµβαδού 3,41 τ.µ που
βρίσκεται εντός του παλαιού εγκεκριµένου σχεδίου πόλης Λευκάδας του οµώνυµου ∆ήµου, όπως
εµφαίνεται και αποτυπώνεται στο συνηµµένο στην αγωγή από Σεπτέµβριο 2011 τοπογραφικό
διάγραµµα του πολιτικού µηχανικού Ιωάννη Λεπεσιώτη µε τα στοιχεία Α-Β-Γ-5-1-Α , σύµφωνα δε µε
τις αρχικές εγγραφές του Εθνικού Κτηµατολογίου, εσφαλµένα εµφαίνεται ως τµήµα του γεωτεµαχίου
µε ΚΑΕΚ 34026ΕΚ00173/0/0 µε φερόµενο ιδιοκτήτη τον εναγόµενο. ∆ιατάσσει τη διόρθωση της
αρχικής εγγραφής στα κτηµατολογικά βιβλία του κτηµατολογικού γραφείου Λευκάδας ώστε στο
περιγραφόµενο πιο πάνω εδαφικό τµήµα του γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 34026ΕΚ00173/0/0 αντί του
εναγοµένου να αναγραφούν η ενάγουσα και ο Γεώργιος Πλωµαρίτης κατα ποσοστό 50% δικαιούχοι
της πλήρους κυριότητας µε αιτία κτήσης το αριθ'17039/16-8-1984 συµβόλαιο αγοράς του
συµβολαιογράφου Λευκάδας ∆ήµου Μαλακάση που µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών
στον τόµο119 και α.α 44
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο διότι εκπνέει η προθεσµία της άσκησης
της έφεσης, διότι η αριθ'255/2014 απόφαση επιδόθηκε στον ∆ήµο Λευκάδας στις 5-12-2014.
Επειδή ο ∆ηµος Λευκάδας δεν είναι υποχρεωµένος να ασκήσει έφεση κατα της ως άνω
αριθ'255/2014 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας , διότι συνοµολόγησε το
περιεχόµενο της αγωγής κατά τον πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας.
Επειδή η ως άνω απόφαση επιδόθηκε τυπικά στον ∆ήµο Λευκάδας για την τελεσιδικία αυτής
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Ενηµερώνω την οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να συζητηθεί το θέµα εκτός ηµερησίας
διότι εκπνέει η προθεσµία άσκησης της έφεσης κατά της αριθ'255/2014 απόφασης του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας και παρακαλώ για τις δικές της νόµιµες ενέργειες .»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την µη άσκηση έφεσης του ∆ήµου Λευκάδας, κατά της ως άνω αριθ'255/2014 απόφασης του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, διότι συνοµολόγησε το περιεχόµενο της αγωγής κατά τον
πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας και επειδή η ως άνω απόφαση επιδόθηκε τυπικά στον ∆ήµο Λευκάδας
για την τελεσιδικία αυτής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 1/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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