ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 24ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:152/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 30 του μήνα Μαϊου του έτους
2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ: 10371/25-5-18 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Καββαδάς Θωμάς
4. Σέρβος Κων/νος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση παρέμβασης του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Βόνιτσας σε εκκρεμή δίκη της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του John Howard Monks, Suzannah Jane
Mortimer, κατά Γιανούτσου Ιωάννη και Γιανούτσου Νικολάου.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρο του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
“Στην υπό κρίση αίτηση των πρώτων ως άνω John Howard Monks, Suzannah Jane Mortimer, μεταξύ
άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Να υποχρεωθούν οι Γιαννούτσος Ιωάννης και ο Νικόλαος Γιαννούτσος να παύσουν να προσβάλλουν
την προσωπικότητα αυτών ήτοι να υποχρεωθούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά να αποδώσουν σε κοινή
χρήση το καταληφθέν από αυτούς εδαφικό τμήμα του κοινόχρηστου δρόμου που αρχίζει από κεντρικό
δημοτικό δρόμο Καστού –λιμάνι Καστού και με κατεύθυνση Νοτιοανατολική καταλήγει στην περιοχή Μαυράχη
της νήσου Καστού Λευκάδος, που κατέλαβαν από κοινού με την τοποθέτηση αλυσίδων τόσο στην αρχή του
κοινόχρηστου δρόμου όσο και σε απόσταση με την ιδιοκτησία τους και σε όλο το πλάτος του κοινόχρηστου
δρόμου με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξέλθουν από την ιδιοκτησία τους. Η επίδικη κοινόχρηστη δίοδος
έχει μήκος 1.000 μέτρα περίπου και πλάτος 4 μέτρα και αρχίζει από τον κεντρικό κοινόχρηστο δρόμο Καστού
και με κατεύθυνση Νοτιοανατολικά καταλήγει στην περιοχή Μαυράχη και συνορεύει ολόγυρα με κοινόχρηστη
Δημοτική οδό επί της οποίας εφάπτεται σε μήκος 4 μέτρων με ιδιοκτησίες καθών και αγνώστων καθώς και
ιδιοκτησία του Jonh Howard Monks και της Suzannah Jane Mortimer.
Να υποχρεωθούν οι καθών να παύσουν στο μέλλον οποιαδήποτε κατάληψη διατάραξη ή προσβολή ως και
τοποθέτηση οιουδήποτε αντικειμένου μόνιμου ή προσωρινού στο παραπάνω εδαφικό τμήμα κοινόχρηστο
αγροτικό δρόμο Καστού –Μαυράχη.
Είναι αξιοσημείωτον ότι ο κοινόχρηστος αυτός δρόμος υφίσταται από το έτος 2005 όταν διανοίχθηκε με έξοδα
της τέως Κοινότητας Καστού.
Επειδή ο Δήμος Λευκάδας έχει έννομο συμφέρον προς τούτο.
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ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
Να δοθεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, για άσκηση
παρέμβασης και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Eιρηνοδικείου Βόνιτσας, υπέρ της
αίτησης για προσβολή προσωπικότητας του Jonh Howard Monks και της Suzannah Jane Mortimer που
στρέφεται κατά του Γιαννούτσου Ιωάννη και του Νικόλαου Γιαννούτσου, που εκδικάζεται στις 20-6-2018 ή σε
οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόνιτσας
και εν γένει να πράξει οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί καταθέτοντας προτάσεις, σημείωμα,
εξετάζοντας μάρτυρες κλπ.»
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 στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, για άσκηση
παρέμβασης και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Eιρηνοδικείου Βόνιτσας, υπέρ της
αίτησης για προσβολή προσωπικότητας του Jonh Howard Monks και της Suzannah Jane Mortimer που
στρέφεται κατά του Γιαννούτσου Ιωάννη και του Νικόλαου Γιαννούτσου, που εκδικάζεται στις 20-6-2018 ή σε
οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόνιτσας
και εν γένει να πράξει οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί καταθέτοντας προτάσεις, σημείωμα,
εξετάζοντας μάρτυρες κλπ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 152/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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