ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 43ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 338/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 12 του µηνός Νοεµβρίου του έτους
2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 22548/8-11-19 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Μαργέλη Μαρία
3
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Κατωπόδη Νίκη
5
6 Γαζής Αναστάσιος
6
7
7
8
8
9
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, προσήλθε πριν την συζήτηση του 3
θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης.
ο

ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση Ο.Ε ∆ήµου Λευκάδας για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής του Ιωάννη Αραβανή του Παναγιώτη, που στρέφεται
κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ∆ήµου Λευκάδας και Χριστόδουλου Μεσσήνη, για διόρθωση αρχικών εγγραφών
στο Ελληνικό Κτηµατολόγιο, µε τη διαδικασία κατάθεσης των προτάσεων σε προθεσµία των εκατό ηµερών.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, ο οποίος έθεσε υπόψη των
µελών της Ο.Ε. την εισήγηση της δικηγόρου του ∆ήµου Μαυρέτας Καρύδη, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η αριθµ. 160/2019 αγωγή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, του
Ιωάννη Αραβάνη του Παναγιώτη που στρέφεται κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ∆ήµου Λευκάδας και
Χριστόδουλου Μεσσήνη
στην οποία µεταξύ άλλων αναφέρει τα ακόλουθα :
Ότι είναι κύριος νοµέας και κάτοχος ενός ακινήτου επιφάνειας 603,19 τ.µ., το οποίο βρίσκεται στη
θέση ΄΄ΧΑΛΙΑ΄΄ Τοπικής Κοινότητας Καρυάς ∆ήµου Λευκάδας, εµφαίνεται στο από µηνός Αυγούστου 2015
τοπογραφικό διάγραµµα του πολιτικού µηχανικού Σπύρού Λύγδα µε στοιχεία 101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 38 39 130 101 και
συνορεύει γύρωθεν: επί της πλευράς µε τα στοιχεία 101 102 103 104 µε γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 34020ΕΚ00014.
Μεταξύ άλλων ζητά να αναγνωρισθεί ότι το περιγραφόµενο εδαφικό τµήµα µε αριθµητικό στοιχείο 05,
το οποίο περικλείεται στα στοιχεία 22 124 13 125 126 52 51 66 65 64 22 εµβαδού 15,26 τ.µ., αποτελεί τµήµα
του περιγραφόµενου ακινήτου του και εσφαλµένα αποδίδεται κατά το Εθνικό Κτηµατολόγιο στο γεωτεµάχιο
ιδιοκτησίας του δεύτερου των εναγοµένων ∆ήµου Λευκάδας µε ΚΑΕΚ 34020ΕΚ00028/0/0.
Να αναγνωριστεί ότι τα περιγραφόµενα εδαφικά τµήµατα, ήτοι το εδαφικό τµήµα εµβαδού 350,85 τ.µ,
εκ του ΚΑΕΚ 340200116202/0/0, το εδαφικό τµήµα εµβαδού 15,26 τ.µ., εκ του ΚΑΕΚ 34020ΕΚ00028/0/0, το
εδαφικό τµήµα µε εµβαδού 35,26 τ.µ., εκ του ΚΑΕΚ 340200571364/0/0 και εδαφικό τµήµα εµβαδού 201,46 τ.µ.,
εκ του ΚΑΕΚ 340200116019/0/0 ανήκουν κατά τις πρώτες εγγραφές του Εθνικού Κτηµατολογίου στην
κυριότητα του, δυνάµει της υπ΄αριθµ. 155/2019 πράξης αποδοχής κληρονοµίας της Συµβ/φου Βόνιτσας Μαρίας
–Ζωής Γουρζή.
Επειδή η ως άνω αγωγή κατατέθηκε στις 14-10-2019 και έκτοτε τρέχει η προθεσµία κατάθεσης των
προτάσεων των εκατό ηµερών για το ∆ήµο Λευκάδας
Για όλους τους ανωτέρω λόγους
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Εισηγούµαι
Να χορηγηθεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει αυτόν, στην ως
άνω δίκη διαφορά, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής του Ιωάννη Αραβανή
του Παναγιώτη που στρέφεται κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ∆ήµου Λευκάδας και Χριστόδουλου Μεσσήνη για
διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό 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, Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί και να
εκπροσωπήσει αυτόν, στην ως άνω δίκη διαφορά, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της
αγωγής του Ιωάννη Αραβανή του Παναγιώτη που στρέφεται κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ∆ήµου Λευκάδας
και Χριστόδουλου Μεσσήνη για διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηµατολόγιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 338/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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