ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 81/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 24 του µήνα Απριλίου
του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 7234/20-4-2015 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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Βλάχος Κων/νος
6. Χαλικιάς Ευάγγελος
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σέρβος Κων/νος
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Προτάσσεται το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
Το 1ο θέµα συζητήθηκε τελευταίο και πριν την συζήτησή του, ήρθε ο κ. Σέρβος Κων/νος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 9ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση πολιτικής αγωγής του ∆ήµου Λευκάδας στη συνεδρίαση στις 7/5/2015
ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου
Λευκάδας, κατά των κατηγορουµένων Σολδάτου
Φίλιππου και Σολδάτου Ιωάννας.
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
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η ΑΒΜ:163 /2014 και ABΩ 94 /2014 κατηγορητήριο της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Λευκάδας σύµφωνα µε την οποία επάγονται τα ακόλουθα:
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ:1) ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
2) ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΛ∆ΑΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κατηγορούνται ως υπαίτιοι του ότι στη Λευκάδα στις 9-11-2010 αυτογνωµόνως επελήφθησαν
απο κοινού δηµοσίου κτήµατος ευρισκοµένου αναµφισβητήτως στην κατοχή του ∆ηµοσίου και
συγκεκριµένα στον προαναφερόµενο τόπο και χρόνο χωρίς άδεια και κατά παράλειψη οιασδήποτε
δικαστικής η διοικητικής διαδικασίας κατέλαβαν λωρίδα γής συνολικού εµβαδού 47,40 τ.µ,η οποία
ανήκει στον ∆ήµο της Λευκάδας, κατόπιν της µε αριθµό 18449/2008 πράξης παραχώρησης για κοινή
χρήση εκ του Γεωργίου Ροµποτή µε την κατασκευή σκαλοπατιού και εµποδίζοντας τα έργα
διαπλάτυνσης της λωρίδας απο σκαπτικά µηχανήµατα του ∆ήµου Λευκάδας. Στην πράξη τους δε
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αυτή προέβησαν τελώντας αναµφιβόλως εν γνώσει του ότι το ως άνω τµήµα αποτελούσε δηµόσια
λωρίδα γης, που ανήκει στην αναµφισβήτητη κατοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Κατά παράβαση των άρθρων 1,12,14,16,18,26 παρ.1α,27 παρ.1,45,51,53,57,79,80 ΠΚ και άρθρου
23 παρ.1 του ΑΝ 1539/1938,όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ.2 του ΑΝ 263/1968,και
πορ.Ν∆ 31/1968 .
Περαιτέρω η ως άνω υπόθεση εκδικάζεται ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας
στις 7-5-2015 µε κατηγορούµενους τον Σολδάτο Φίλιππο του Ιωάννη , και Σολδάτου Ιωάννα του
Γεωργίου ,σύζυγο Φίλιππου Σολδάτου ,κάτοικοι Λευκάδας οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση
των άρθρων 1,12,14,16,18,26 παρ.1α,27 παρ.1,45,51,53,57,79,80 ΠΚ παράβαση του άρθρου 23
παρ.1 Ν.1539/1938,όπως έχει αντικ. µε το άρθρο 1 παρ.2 του ΑΝ 263/1968 και πορ..Ν.∆ 31/1968
Επειδή η διαφορά έχει βαρύνουσα σηµασία για τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.
Επειδή είχε οριστεί η Καρύδη Μαυρέτα ∆ικηγόρος του ∆ήµου Λευκάδας µε την αριθ'22/2013
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας να παρασταθεί ως πολιτική αγωγή του
∆ήµου Λευκάδας για το ποσό των 30 ευρώ, µε επιφύλαξη, δυνάµει του αριθ'ΑΒΜ 1654/2011και ΑΒΩ
315/2012
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να παρασταθεί ο ∆ήµος Λευκάδας ως πολιτικώς ενάγων, ήτοι να ασκήσει πολιτική αγωγή για
χρηµατική ικανοποίηση εξαιτίας ηθικής βλάβης, ποσού τριάντα ευρώ (30) µε επιφύλαξη να αξιώσει τη
πλήρη αποζηµίωση για την ανωτέρω αιτία στα αρµόδια πολιτικά δικαστήρια, ενώπιον του
Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας στην δικάσιµο της 7-5-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'
αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, κατά των Φίλιππου Σολδάτου του Ιωάννη και Ιωάννας Σολδάτου του
Γεωργίου, σύζυγος Φίλιππου Σολδάτου, κατηγορουµένων για παράβαση του άρθρου 23 παρ.1
Ν.1539/1938, όπως ειδικότερα ορίζεται στο κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας
(ΑΒΜ 163/2014),ΑΒΩ 94/2014 .
Η κατά τα ανωτέρω ηθική βλάβη του ∆ήµου Λευκάδας συνίσταται στην προσβολή του κύρους του
∆ήµου Λευκάδας απο την παράνοµη και αυθαίρετη κατάληψη εκ µέρους των
ανωτέρω
κατηγορουµένων της δηµοτικής έκτασης που αναφέρεται στο ως άνω κατηγορητήριο.
Να οριστεί η ∆ικηγόρος του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη για να παρασταθεί ενώπιον του ως
άνω ∆ικαστηρίου ως συνήγορος πολιτικής αγωγής του ∆ήµου Λευκάδας για αποζηµίωση λόγω
ηθικής βλάβης αυτού και να υπερασπίσει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας κατά την ως άνω
δικάσιµο της 7ης Μαίου 2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο µε κατηγορούµενους τον
Φίλιππο Σολδάτο του Ιωάννη και Ιωάννα Σολδάτου του Γεωργίου κάτοικοι Λευκάδας οι οποίοι
κατηγορούνται για παράβαση των άρθρων 1,12,14,16,18,26 παρ.1α,27 παρ.1,45,51,53,57,79,80 ΠΚ
και του άρθρου 23 παρ.1 ΑΝ 1539/1938,όπως έχει αντικ. µε το άρθρο 1 παρ.2 του ΑΝ 263/1968 και
πορ.Ν.∆ 31/1968 και ειδικότερα όπως ορίζεται στο κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Λευκάδας (ΑΒΜ: 163/2014), και ΑΒ Ωρ:94/2014 , και εν γένει να υπερασπίσει τα συµφέροντα του
∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο τρόπο.»
Στη συνέχεια η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, έδωσε διευκρινήσεις επί του θέµατος και
απάντησε σε ερωτήσεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής.
Η κα Καρφάκη Μαριάννα δεν συµµετέχει στην συζήτηση και απόφαση του θέµατος.
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:
Να παρασταθεί ο ∆ήµος Λευκάδας ως πολιτικώς ενάγων, ήτοι να ασκήσει πολιτική αγωγή για
χρηµατική ικανοποίηση εξαιτίας ηθικής βλάβης, ποσού τριάντα ευρώ (30) µε επιφύλαξη να αξιώσει τη
πλήρη αποζηµίωση για την ανωτέρω αιτία στα αρµόδια πολιτικά δικαστήρια, ενώπιον του
Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας στην δικάσιµο της 7-5-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'
αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, κατά των Φίλιππου Σολδάτου του Ιωάννη και Ιωάννας Σολδάτου του
Γεωργίου, σύζυγος Φίλιππου Σολδάτου, κατηγορουµένων για παράβαση του άρθρου 23 παρ.1
Ν.1539/1938, όπως ειδικότερα ορίζεται στο κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας
(ΑΒΜ 163/2014),ΑΒΩ 94/2014 .
Η κατά τα ανωτέρω ηθική βλάβη του ∆ήµου Λευκάδας συνίσταται στην προσβολή του κύρους του
∆ήµου Λευκάδας απο την παράνοµη και αυθαίρετη κατάληψη εκ µέρους των
ανωτέρω
κατηγορουµένων της δηµοτικής έκτασης που αναφέρεται στο ως άνω κατηγορητήριο.
Χορηγείται εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη για να παρασταθεί
ενώπιον του ως άνω ∆ικαστηρίου ως συνήγορος πολιτικής αγωγής του ∆ήµου Λευκάδας για
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αποζηµίωση λόγω ηθικής βλάβης αυτού και να υπερασπίσει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας
κατά την ως άνω δικάσιµο της 7ης Μαίου 2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο µε
κατηγορούµενους τον Φίλιππο Σολδάτο του Ιωάννη και Ιωάννα Σολδάτου του Γεωργίου κάτοικοι
Λευκάδας οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση των άρθρων 1,12,14,16,18,26 παρ.1α,27
παρ.1,45,51,53,57,79,80 ΠΚ και του άρθρου 23 παρ.1 ΑΝ 1539/1938,όπως έχει αντικ. µε το άρθρο 1
παρ.2 του ΑΝ 263/1968 και πορ.Ν.∆ 31/1968 και ειδικότερα όπως ορίζεται στο κατηγορητήριο της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας (ΑΒΜ: 163/2014), και ΑΒ Ωρ:94/2014 , και εν γένει να
υπερασπίσει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο τρόπο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 81/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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