ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 54ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 368/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 21 του µήνα Νοεµβρίου του έτους
2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ. 26470/17-11-17 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. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα Ε.Η.∆.
ο
ο
Το 19 θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 8 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί παράστασης επί της µε αριθµό
κατάθεσης 103/2017 αγωγής του ιερέα Αιµιλίου Γαζή εκτός των άλλων και κατά του ∆ήµου Λευκάδας
απευθυνόµενη προς το Μονοµελές Πρωτοδικείο Λευκάδας η οποία δικάζεται µε την νέα διαδικασία του ΚΠολ∆
και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός 100 ηµερών από την κατάθεση της και δεν προβλέπεται σε αυτό το
στάδιο ηµεροµηνία δικασίµου.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αικατερίνη Τσερέ, 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:
« Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/10 παρ.2. όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί µε αυτές του άρθρου 54 του
Ν.4447/16 .
-την µε αριθµό κατάθεσης 103/2017 αγωγή του ιερέα Αιµιλίου Γαζή κατά και του ∆ήµου Λευκάδας µε την οποία
αιτείται την διόρθωση εσφαλµένων κτηµατολογικών εγγραφών γεωτεµαχίου του ευρισκοµένου στην περιοχή «
ΦΑΓΙΑΣ» τ.κ. Νυδριού ∆.Ε. Ελλοµένου ∆ήµου Λευκάδας
- το µε αριθµ. πρωτ.1881 (φ.5.50)/18.10.2017 έγγραφο της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου
Λευκάδας, στο οποίο αναγράφεται αυτολεξεί «Η υπηρεσία δεν φέρει αντίρρηση για την αιτούµενη διόρθωση του
Κτηµατολογικού διαγράµµατος για το µέρος που αφορά στην απόδοση του τµήµατος (Α) του ακινήτου
ιδιοκτησίας πρώην ∆ήµου Ελλοµένου και νυν δήµου Λευκάδας µε ΚΑΕΚ 340312701012, εµβαδού 245,72 τ.µ.
προς το ακίνητο µε ΚΑΕΚ 340312701023 (φερόµενου ιδιοκτήτη Αιµίλιου Γαζή)
- το γεγονός ότι εν προκειµένω δυνάµει του άρθρου 96ΚΠολ∆ απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα δυνάµει του
άρθρων 237 & 96 ΚΠολ∆
ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Να δοθεί εντολή περί παράστασης στην εκδίκαση της προκείµενης αγωγής, κατάθεσης προτάσεων και εν γένει
κάθε απαιτούµενης ενέργειας κατά την εκδίκαση της µε αριθµό κατάθεσης 103/2017 αγωγής του ιερέα Αιµιλίου
Γαζή κατά και του ∆ήµου Λευκάδας µε την οποία αιτείται την διόρθωση εσφαλµένων κτηµατολογικών εγγραφών
γεωτεµαχίου του στην περιοχή « ΦΑΓΙΑΣ» τ.κ. Νυδριού ∆.Ε. Ελλοµένου ∆ήµου Λευκάδας σύµφωνα µε τα
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διαλαµβανόµενα στο µε αριθµ. πρωτ.1881 (φ.5.50)/18.10.2017 έγγραφο της ∆/νσης Πολεοδοµίας και
Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας, στο οποίο αναγράφεται αυτολεξεί «Η υπηρεσία δεν φέρει αντίρρηση για
την αιτούµενη διόρθωση του Κτηµατολογικού διαγράµµατος για το µέρος που αφορά στην απόδοση του
τµήµατος (Α) του ακινήτου ιδιοκτησίας πρώην ∆ήµου Ελλοµένου και νυν δήµου Λευκάδας µε ΚΑΕΚ
340312701012, εµβαδού 245,72 τ.µ. προς το ακίνητο µε ΚΑΕΚ 340312701023 (φερόµενου ιδιοκτήτη Αιµίλιου
Γαζή)».
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:
Χορηγεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Αικατερίνη Τσερέ, περί παράστασης στην
εκδίκαση της προκείµενης αγωγής, κατάθεσης προτάσεων και εν γένει κάθε απαιτούµενης ενέργειας κατά την
εκδίκαση της µε αριθµό κατάθεσης 103/2017 αγωγής του ιερέα Αιµιλίου Γαζή κατά και του ∆ήµου Λευκάδας µε
την οποία αιτείται την διόρθωση εσφαλµένων κτηµατολογικών εγγραφών γεωτεµαχίου του στην περιοχή
«ΦΑΓΙΑΣ» τ.κ. Νυδριού ∆.Ε. Ελλοµένου ∆ήµου Λευκάδας σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο µε αριθµ.
πρωτ.1881 (φ.5.50)/18.10.2017 έγγραφο της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας, στο
οποίο αναγράφεται αυτολεξεί «Η υπηρεσία δεν φέρει αντίρρηση για την αιτούµενη διόρθωση του
Κτηµατολογικού διαγράµµατος για το µέρος που αφορά στην απόδοση του τµήµατος (Α) του ακινήτου
ιδιοκτησίας πρώην ∆ήµου Ελλοµένου και νυν δήµου Λευκάδας µε ΚΑΕΚ 340312701012, εµβαδού 245,72 τ.µ.
προς το ακίνητο µε ΚΑΕΚ 340312701023 (φερόµενου ιδιοκτήτη Αιµίλιου Γαζή).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 368/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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