Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:30/2013 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:212/2013
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 1η του μήνα
Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.27893/
27.9.2013 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 επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Γεωργάκης Βασίλης(αν/κο μέλος)
6) Σκιαδά Ζωή(αν/κο μέλος)
7) Μαργέλης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης Δημήτρης
Μπραντζουκάκης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
6ο ΘΕΜΑ
Η.Δ. : της αριθ.30-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του
Δήμου, για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρ.κείου Λευκάδας, σχετικά
με υπόθεση Αδαμαντίας Γαζώνη.
Εισηγ: Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθε στην υπηρεσία μου η απο 23/12/2012 κύρια παρέμβαση της Αδαμαντίας
Γαζώνη κατά του Σπυρίδωνος Σταματέλου ,του Δήμου Λευκάδας κλπ.,η οποία
απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου με αίτημα την διόρθωση των
αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
Και συγκεκριμένα μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ο Σπυρίδων Σταματέλος άσκησε
αγωγή κατά του Παναγιώτη Γληγόρη ,Δήμου Λευκάδας κλπ.,η οποία απευθύνεται
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με αίτημα να αναγνωριστεί
αποκλειστική κυρία ,νομέας και κάτοχος του τμήματος του γεωτεμαχίου όπου κατά
το κτημτολόγιο φέρεται εσφαλμένα ως αγροτικός δρόμος, ενώ στην πραγματικότητα
πρόκειται για δουλεία διόδου και στο οποίο εδόθη εσφαλμένα ΚΑΕΚ 34026ΕΚ00022
με φερόμενο ιδιοκτήτη τον δήμο Λευκάδας εμβαδού (33,,62 τ.μ)
Ως εκ τούτου ζητά να της αναγνωριστεί το ιδιοκτησιακό της δικαίωμα επι του
αναφερόμενου ως άνω τμήματος ,το οποίο αποτελεί μέρος ενός ακινήτου εμβαδού
1297,72 τ.μ, το οποίο εμφαίνεται στο απο μηνός Δεκεμβρίου 2012 τοπογραφικό
διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Λεωνίδα Μπουλμπασάκου περικλειόμενο στα

στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-23-24-25-26-27-28-Α του παραπάνω ακινήτου με ΚΑΕΚ
34026ΕΚ00022
Επειδή ο Δήμος Λευκάδας έχει έννομο συμφέρον προς τούτο να υποστηρίξει τα
δικαιώματα του με κάθε νόμιμο μέσο
Επειδή έχει ανάγκη και την τεχνική υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου
Λευκάδας.
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,
Να χορηγηθεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Ν.Καρύδη
για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιμο
18-10-2013 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο να αποκρούσει την απο
23/12/2012 και αριθμό κατάθεσης 2/2013 Κύρια παρέμβαση της Αδαμαντίας Γαζώνη
η οποία στρέφεται κατά του Σπυρίδωνα Σταματέλου του Δήμου Λευκάδας κλπ με
αίτημα τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο,η οποία
απευθύνεται . ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και αφορά την
διόρθωση του παραπάνω τμήματος γεωτεμαχίου φερόμενου ως ιδιοκτησία του
Δήμου Λευκάδας με ΚΑΕΚ 34026ΕΚ00022 και να υποστηρίξει τα δικαιώματα αυτού
με κάθε νόμιμο μέσο ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει , για
χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας , Μαυρέτα Ν.Καρύδη
παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιμο
10-2013, η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο ,λαμβάνοντας υπόψη
σχετική εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση

την
για
18την

Ομόφωνα αποφασίζει
Χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Ν.Καρύδη για
παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιμο 1810-2013 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο να αποκρούσει την απο
23/12/2012 και αριθμό κατάθεσης 2/2013 Κύρια παρέμβαση της Αδαμαντίας Γαζώνη
η οποία στρέφεται κατά του Σπυρίδωνα Σταματέλου του Δήμου Λευκάδας κλπ με
αίτημα τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο,η οποία
απευθύνεται . ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και αφορά την
διόρθωση του παραπάνω τμήματος γεωτεμαχίου φερόμενου ως ιδιοκτησία του
Δήμου Λευκάδας με ΚΑΕΚ 34026ΕΚ00022 και να υποστηρίξει τα δικαιώματα αυτού
με κάθε νόμιμο μέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 212/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

