ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 7ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 40/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 12 του µήνα Φεβρουαρίου του
έτους 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ. πρωτ: 2426/8-2-2019 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Χαλικιά Ευάγγελο, που απουσίαζε.
ου
Ο κ. Περδικάρης Αθανάσιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 3 της Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για ορισµό ∆ικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου
Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της κλήσης της Παναγιώτας Υφαντή,
Ελισάβετ Αραβανή και Αικατερίνης Κατωπόδη, για συζήτηση της έφεσης του ∆ήµου Λευκάδας η οποία
εστρέφετο κατά των πιο πάνω εφεσιβλήτων και στην δικάσιµο την 1-3-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'
αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, σύµφωνα µε το αρθρο 72 /3852/2010.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου, η οποία έχει ως εξής:
«Επί της έφεσης του ∆ήµου Λευκάδας εκδόθηκε η αριθ’ 271/2017 µη οριστική απόφαση του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, σύµφωνα µε την οποία αναβλήθηκε η έκδοση οριστικής απόφασης και
διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο προκειµένου να διενεργηθεί πραγµατογνωµοσύνη
ορίζοντας ως πραγµατογνώµονα τον Θεόδωρο Μαζαράκη κάτοικο Βόνιτσας. Επειδή ο ως άνω περαίωσε την
πραγµατογνωµοσύνη του.
Επειδή ανατρέχοντας στο ιστορικό της υπόθεσης οφείλω να επισηµάνω τα κάτωθι:
Οι εφεσίβλητες αρχικά κατέθεσαν αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας οι οποίες εκθέτουν ότι κάθε µια
απο αυτές έχει στην αποκλειστική της κυριότητα η πρώτη µια οριζόντια ιδιοκτησία-διαµέρισµα αποτελούµενη
απο τον πρώτο όροφο διώροφης οικοδοµής, η δεύτερη µια οριζόντια ιδιοκτησία-διαµέρισµα αποτελούµενη απο
τον πρώτο πάνω απο το ισόγειο όροφο της ίδιας οικοδοµής και η τρίτη δύο οριζοντίων ιδιοκτησιών
διαµερισµάτων που βρίσκονται στο υπόγειο της ίδιας οικοδοµής, οι οποίες έχουν συσταθεί σε οικοδοµή που
είναι κτισµένη εντός οικοπέδου όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αγωγή, που περιήλθαν σ' αυτές και στους
δικαιοπαρόχους τους µε τους αναφερόµενους στην αγωγή νοµίµως µεταγραφέντες συµβολαιογραφικούς
τίτλους, ότι απο τον χρόνο κτήσεώς τους οι ίδιες και προηγούµενα οι δικαιοπάροχοί τους και για το χρονικό
διάστηµα πλέον της εκατονταετίας νέµονται και κατέχουν τα ως άνω ακίνητα χωρίς αµφισβήτηση ασκώντας τις
αναλυτικά στη αγωγή προσδιοριζόµενες πράξεις νοµής και ότι τον Απρίλιο 2007 ο ∆ήµος Καρυάς στα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του οποίου υπεισήλθε ο εναγόµενος, δια του αντιδηµάρχου του Βασιλείου
Ζακυνθινού, ενεργώντας δήθεν παράνοµα και αυθαίρετα και παρά την σαφή εναντίωσή τους µε την χρήση
της µπουλντόζας, προέβη στην κατεδάφιση τοιχίου που είχαν κατασκευάσει κατά µήκος της νότιας πλευράς του
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οικοπέδου τους η οποία εφάπτεται του δηµοτικού δρόµου και στην συνέχεια επέστρωσε µε πλάκες τµήµα του
οικοπέδου τους εµβαδού 4,27 τ.µ ,το οποίο περιγράφουν λεπτοµερώς στην αγωγή .
Επειδή για την απόκρουση της ως άνω αγωγής απαιτείται η συνδροµή των Τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου
Λευκάδας µε την σύνταξη τοπογραφικού και τεχνικής έκθεσης
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί στην ως άνω
1-3-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο για περαιτέρω µεταπόδειξη συζήτηση της
από 27-4-2016 έφεσης του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και να
υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, ήτοι να υποστηρίξει µε κάθε νόµιµο τρόπο την αριθ’ 6/2016
έφεση του ∆ήµου Λευκάδας που στρέφεται κατά της αριθ’104/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και
κατά της Παναγιώτας Υφαντή, της Ελισάβετ Αραβανή και της Αικατερίνης Κατωπόδη, και εν γένει να
υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε οποιαδήποτε νόµιµη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.»
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 ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί στις 1-3-2019 ή
σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο για περαιτέρω µεταπόδειξη συζήτηση της από 27-42016 έφεσης του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και να υπερασπίσει τα
δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, ήτοι να υποστηρίξει µε κάθε νόµιµο τρόπο την αριθ’ 6/2016 έφεση του
∆ήµου Λευκάδας που στρέφεται κατά της αριθ’104/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και κατά της
Παναγιώτας Υφαντή, της Ελισάβετ Αραβανή και της Αικατερίνης Κατωπόδη, και εν γένει να υπερασπίσει τα
δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε οποιαδήποτε νόµιµη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 40/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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