ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 33ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 398/2021
Στην Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (μέσω εφαρμογής webex)
σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/10.06.2021 (ΦΕΚ 2476/τ.Β΄/10.06.2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 22879/18-6-21 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.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1
Γιαννιώτης Παναγιώτης
2 Μαργέλη Μαρία
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
3 Τυπάλδος Νικόλαος
3
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Βικέντιος Νικόλαος
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
5
6 Γαζής Αναστάσιος
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του Δήμου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ.
Δρακονταειδή Κων/νο.

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα
Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας με την διαδικασία κατάθεσης των εκατό ημερών κατά της με αριθμό κατάθεσης ΜΤ 48/21 αγωγής
διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο του Φανουρίου Βλάχου.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στην δικηγόρο του Δήμου με
πάγια αντιμισθία, κα Μαυρέτα Καρύδη, η οποία έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την εξής γνωμοδότησή
της:
«Περιήλθε εις γνώση μου η από 3-3-21 και αριθμό κατάθεσης ΜΤ 48/21 Αγωγή του Φανούριου Βλάχου
του Ιωάννη που στρέφεται κατά των: 1) Χριστογιάννη Πετούση 2) Αικατερίνης Πετούση, 3) Κωνσταντίνου Πετούση,
4) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία <<ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ>>, 5) Πηνελόπης Σίδερη, 6)
Ευθυμίου Πετούση, 7) Θεόδωρου Βλάχου, 8) Ιωάννας Κατωπόδη, 9) ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε.,10) Οργανισμού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία Δήμος Λευκάδας.
Στην ως άνω αγωγή μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:
ου
Τμήμα της υπό ΚΑΕΚ 34026ΕΚ00009/0/0 ειδικής έκτασης ) δημοτικής οδού) φερόμενης ιδιοκτησίας του 10 των
εναγομένων κατά τις αρχικές εγγραφές, εμβαδού 92,61 τ.μ., που στο προσαρτώμενο στην παρούσα τοπογραφικό
διάγραμμα ορίζεται ως τμήμα (Δ2) και αποτυπώνεται με τα στοιχεία (Ν3, Ν4, Ν5, Ν15, 21, 29, 28, 17, 13, Ν3),
όπως αυτό απεικονίζεται κατά θέση έκταση διαστάσεις και όρια τοπογραφικό διάγραμμα Φεβρουαρίου 2021 του
Μηχανικού Πανταζή Κηρολίβανου .
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Περαιτέρω ζητά να αναγνωρισθεί ότι κατά το χρόνο έναρξης των πρώτων εγγραφών ήταν και εξακολουθεί να είναι
ο ενάγων αποκλειστικός κύριος του πιο πάνω επίδικου τμήματος εμβαδού 92,61 τ.μ κατά το ποσοστό των 100%
και την ίδια ως άνω αναφερόμενη αιτία
Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή του
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούμαι να τεθεί το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας και να χορηγήσει εντολή για
παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας της με
αριθμό κατάθεσης ΜΤ 48/21 αγωγής διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο του
Φανουρίου Βλάχου του Ιωάννη και της Μαρίας, που στρέφεται και μεταξύ άλλων κατά του Δήμου Λευκάδας.
Εν γένει δε να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε απαιτηθεί .
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
 την ανωτέρω εισήγηση,
 το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
 το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί εντολή, στην δικηγόρο του Δήμου με πάγια αντιμισθία, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και
εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας της με αριθμό κατάθεσης
ΜΤ 48/21 αγωγής διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο του Φανουρίου Βλάχου του
Ιωάννη και της Μαρίας, που στρέφεται και μεταξύ άλλων κατά του Δήμου Λευκάδας.
Εν γένει δε να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 398/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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