ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της µε αριθ. 49ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:360/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 13 του µήνα Νοεµβρίου του έτους
2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 22960/9-11-2018 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. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Θερµός Ευάγγελος (αναπλ.)
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Θερµός Ευάγγελος, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα, που απουσίαζε.
ου
Ο κ. Σκλαβενίτης Ευάγγελος προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 2 εκτός ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στις ∆ικηγόρους του ∆ήµου
Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη και Αικατερίνη Τσερέ από κοινού ή κάθε µια χωριστά για έγκριση και νοµιµοποίηση
της αριθ’59/2018 ανακοπής και της από 29-10-2018 αίτησης προσωρινής ρύθµισης της κατάστασης του άρθρου
731 Κωδ.Πολ.∆ από το ∆ήµο Λευκάδας και εκπροσώπησης αυτού ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας κατά την δικάσιµο της 16-11-2018 και σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας
διάταξης θέµατος σχετικά µε χορήγηση εντολής στις ∆ικηγόρους του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη και
Αικατερίνη Τσερέ από κοινού ή κάθε µια χωριστά για έγκριση και νοµιµοποίηση της αριθ’59/2018 ανακοπής και
της από 29-10-2018 αίτησης προσωρινής ρύθµισης της κατάστασης του άρθρου 731 Κωδ.Πολ.∆ από το ∆ήµο
Λευκάδας και εκπροσώπησης αυτού ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο της
16-11-2018 και σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση
της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η από 13/7/2018 έκθεση βίαιας αποβολής και εγκατάστασης που επιδόθηκε
προς τον ∆ήµο Λευκάδας στις 13-7-2018 του αριθ’21/2013 φωτοτυπικού αντιγράφου από πρώτο απόγραφο
εκτελεστό της αριθ’130/2013 απόφασης του Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας που επέσπευσαν οι: Ολυµπία
χήρα Φίλιππου Σταµατέλου το γένος Μιχαήλ και Αγγελικής ∆ιαµαντάνη, Ευαγγέλος Σταµατέλος του Φιλίππου
και της Ολυµπίας, ο Σπυρίδων Σταµατέλος του Ευαγγέλου, η Μαρία συζ. Ανδρέα Αρβανίτη το γένος Ευαγγέλου
Σταµατέλου, η Ελένη χα Αθανασίου Παυλίδη το γένος Θεοδώρου Σταµατέλου, η Κλεονίκη χα Μιλτιάδη
Σταµατέλου το γένος Ευσταθίου Γεράλη, η Αγγελική θυγ. Μιλτιάδη Σταµατέλου, ο Θεόδωρος Σταµατέλος του
Μιλτιάδη.
∆υνάµει της ως άνω επιταγής προς εκτέλεση επάγονται τα ακόλουθα.
Επιτάσσεται ο ∆ήµος Λευκάδας να αποδώσει κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας εκάστου των εναγόντων
τη νοµή και κατοχή του εξής ακινήτου, ήτοι:
Μιας οικοπεδικής έκτασης 2.600 τ.µ η οποία βρίσκεται στην περιοχή
Νεάπολης Λευκάδος
αποτελούµενη σήµερα από πέντε τµήµατα όπως ειδικότερα αυτά αποτυπώνονται στο από Ιουλίου 2006
τοπογραφικό διάγραµµα του Πολιτικού µηχανικού Βασιλείου Καγκελάρη και ειδικότερα:
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1) Του τµήµατος 570 τ.µ που περικλείεται µε τα στοιχεία Α-Β—1-2-3-4-19-7-8-Α,και συνορεύει από την
πλευρά Α-Β εν µέρει µε την δηµοτική οδό Κολοκοτρώνη(πρώην ιδιοκτησία Θωµά Καγκελάρη,από την πλευρά
Β-1 µε δηµοική πλατεία (πρώην ιδιοκτησία Θωµά Καγκελάρη).απο την πλευρά Ι-2 µε το τρίτο (γ) τµήµα της
ης
ανωτέρω οικοπεδικής εκτάσεως που σήµερα φαίνεται ως τµήµα της οδού 8 Μεραρχίας,από την πλευρά 2-3
µε το δεύτερο (β) τµήµα της ως άνω οδού οικοπεδικής εκτάσεως, που σήµερα φαίνεται ως τµήµα της οδού
Λόρδου Βύρωνα, από την πλευρά 3-4-19 µε ιδιοκτησίες Τµήµατος Φίλιππου Σταµατέλου και ιδιοκτησίες
αγνώστων ιδιοκτητών, από την πλευρά 19-7 µε ιδιοκτησίες Φίλιππου Σταµατέλου ,από την πλευρά 7-8 µε το
τέταρτο (δ) τµήµα της ως άνω οικοπεδικής εκτάσεως που σήµερα φαίνεται ως τµήµα της οδού Γ.Καραισκάκη
και από την πλευρά 8-Α µε τµήµα της οδού Θ.Κολοκοτρώνη.
2) του τµήµατος εµβαδού 600 τ.µ που περικλείεται µε τα στοιχεία 2-9-10-11-15-14-3-2,και συνορεύει
από την πλευρά 2-9 ,µε τρίτο (γ) τµήµα της ανωτέρω οικοπεδικής εκτάσεως, που σήµερα φαίνεται ως τµήµα
ης
της οδού 8 Μεραρχίας, από την πλευρά 9-10 εν µέρει µε ιδιοκτησίες αγνώστων, εν µέρει µε τµήµα της οδού
Γ.Καραισκάκη και εν µέρει µε ιδιοκτησίες αγνώστων, από την πλευρά 10-11 µε τµήµα της οδού Λόρδου
Βύρωνα, από την πλευρά11-15 µε ιδιοκτησίες αγνώστων, από την πλευρά 15-14 µε το τέταρτο (δ) τµήµα της
ανωτέρω οικοπεδικής εκτάσεως που σήµερα φαίνεται ως τµήµα της οδού Γ.Καραισκάκη,από την πλευρά 14-3
µε ιδιοκτησίες αγνώστων και από την πλευρά 3-2 µε το πρώτο (α) τµήµα της ανωτέρω οικοπεδικής εκτάσεως
που σήµερα φαίνεται ως τµήµα της δηµοτικής πλατείας.
3)Τµήµατος εµβαδού 930 τ.µ που περικλείεται µε τα στοιχεία 1-2-9-13-∆-12-1,και συνορεύει από την
πλευρά 1-2 µε το πρώτο (α) τµήµα της ανωτέρω οικοπεδικής εκτάσεως, που σήµερα φαίνεται ως τµήµα
δηµοτικής πλατείας, από την πλευρά 2-9 µε το δεύτερο (β) τµήµα της ανωτέρω οικοπεδικής εκτάσεως, που
σήµερα φαίνεται ως τµήµα της οδού Λόρδου Βύρωνα, από την πλευρά 9-13 µε ιδιοκτησίες αγνώστων, από την
ης
πλευρά 13∆ µε τµήµα της οδού 8 Μεραρχίας, από την πλευρά ∆12 µε ιδιοκτησίες αγνώστων ιδιοκτητών και
ης
από την πλευρά 12-1 µε την οδό 8 Μεραρχίας (πρώην ιδιοκτησία Θωµά Καγκελάρη).
4) Τµήµατος εµβαδού 430 τ.µ που περικλείεται µε τα στοιχεία 8-7-14-15-17-16-8 και συνορεύει από την
πλευρά 8-7 µε το πρώτο (α) τµήµα της ανωτέρω οικοπεδικής εκτάσεως, που σήµερα φαίνεται ως τµήµα της
οδού Θ. Κολοκοτρώνη, από την πλευρά 7-14 µε ιδιοκτησία Φίλιππου Σταµατέλου και ιδιοκτησίες αγνώστων,
από την πλευρά 14-15 µε το δεύτερο (β) τµήµα της ανωτέρω οικοπεδικής εκτάσεως, που σήµερα φαίνεται ως
τµήµα της οδού Λόρδου Βύρωνα, από την πλευρά 15-17 εν µέρει µε ιδιοκτησίες αγνώστων, εν µέρει µε οδό
Οδυσσέως Ανδρούτσου, εν µέρει µε ιδιοκτησίες αγνώστων, εν µέρει µε την οδό Ι.Τσόγκα και εν µέρει µε
ιδιοκτησίες αγνώστων, από την πλευρά 17-16 µε το πέµπτο (ε) τµήµα της ανωτέρω οικοπεδικής εκτάσεως, που
σήµερα φαίνεται ως τµήµα της οδού Θ.Κολοκοτρώνη και από την πλευρά 16-8 µε τµήµα της οδού Θ.
Κολοκοτρώνη και
5) Τµήµατος εµβαδού 70 τ.µ που περικλείεται µε τα στοιχεία 16-17-18-Λ-16 και συνορεύει από την
πλευρά 16-17 µε το τέταρτο (δ) τµήµα της ανωτέρω οικοπεδικής εκτάσεως που σήµερα φαίνεται ως τµήµα της
οδού Γ. Καραισκάκη, από την πλευρά 17-18 µε ιδιοκτησίες αγνώστων, από την πλευρά 18-Λµε τµήµα της οδού
Θ. Κολοκοτρώνη και από την πλευρά Λ-16 µε τµήµα της οδού Θ. Κολοκοτρώνη και
Β) Να καταβάλει εµπρόθεσµα τα κάτωθι ποσά:
σύνταξη της επιταγής, για λήψη αντιγράφου, για λήψη απογράφου, για σύνταξη παραγγελίας προς επίδοση και
έξοδα αυτής (200)ευρώ
και εφόσον η παρούσα θα εκτελεσθεί αναγκαστικά , θα προστεθούν και εκατό ευρώ για έξοδα εντολής.
Επειδή υπάρχει ανάγκη να εγκριθεί η άσκηση της αριθ’59/2018 ανακοπής και η απο 29-10-2018 αίτηση
προσωρινής ρύθµισης της κατάστασης του άρθρου 731Κωδ.Πολ.∆
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει άµεσο έννοµο συµφέρον από την παρούσα διαφορά.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΈΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να χορηγηθεί από την Οικονοµικής Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας στις ∆ικηγόρους του ∆ήµου
Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία , Μαυρέτα Καρύδη και Αικατερίνη Τσερέ από κοινού ή κάθε µια χωριστά , αφενός
έγκριση και νοµιµοποίηση της από 29-10-2018 άσκησης προσωρινής ρύθµισης της κατάστασης του άρθρου
731 του Κωδ.Πολ.∆ και ανακοπής ήτοι αντιρρήσεις του άρθρου 933 του Κωδ.Πολ.∆ κατά της από 13 Ιουλίου
2018 έκθεσης
βίαιας αποβολής και εγκατάστασης του δικαστικού Επιµελητή Νικολάου Πλατυπόδη που
επιδόθηκε προς τον ∆ήµο Λευκάδας στις 13-7-2018 του αριθ’21/2013 φωτοτυπικού αντιγράφου από πρώτο
απόγραφο εκτελεστό της αριθ’130/2013 απόφασης του Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες
εκδικάζονται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στις 16-11-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’
αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο κατά: της Ολυµπίας χήρα Φίλιππου Σταµατέλου το γένος Μιχαήλ και Αγγελικής
∆ιαµαντάνη, του Ευαγγέλου Σταµατέλου του Φιλίππου και της Ολυµπίας, του Σπυρίδωνος Σταµατέλου του
Ευαγγέλου, της Μαρίας συζ. Ανδρέα Αρβανίτη το γένος Ευαγγέλου Σταµατέλου, της Ελένης χας Αθανασίου
Παυλίδη το γένος Θεοδώρου Σταµατέλου, της Κλεονίκης χας Μιλτιάδη Σταµατέλου το γένος Ευσταθίου Γεράλη,
της Αγγελικής θυγ. Μιλτιάδη Σταµατέλου, του Θεόδωρου Σταµατέλου του Μιλτιάδη. Αφετέρου να παρασταθούν
και να εκπροσωπήσουν τον ∆ήµο Λευκάδας από κοινού ή κάθε µία χωριστά στην συζήτηση των ως άνω
∆ικαστηρίων και εν γένει να εγκρίνει κάθε διαδικαστική πράξη των ως άνω ∆ικηγόρων ως νόµιµη και προς το
συµφέρον του ∆ήµου Λευκάδας .»
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:
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Χορηγεί, στις ∆ικηγόρους του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία, Μαυρέτα Καρύδη και Αικατερίνη
Τσερέ από κοινού ή κάθε µια χωριστά, αφενός, έγκριση και νοµιµοποίηση της από 29-10-2018 άσκησης
προσωρινής ρύθµισης της κατάστασης του άρθρου 731 του Κωδ.Πολ.∆ και ανακοπής ήτοι αντιρρήσεις του
άρθρου 933 του Κωδ.Πολ.∆ κατά της από 13 Ιουλίου 2018 έκθεσης βίαιας αποβολής και εγκατάστασης του
δικαστικού Επιµελητή Νικολάου Πλατυπόδη που επιδόθηκε προς τον ∆ήµο Λευκάδας στις 13-7-2018 του
αριθ’21/2013 φωτοτυπικού αντιγράφου από πρώτο απόγραφο εκτελεστό της αριθ’130/2013 απόφασης του
Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες εκδικάζονται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
στις 16-11-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο κατά: της Ολυµπίας χήρα Φίλιππου
Σταµατέλου το γένος Μιχαήλ και Αγγελικής ∆ιαµαντάνη, του Ευαγγέλου Σταµατέλου του Φιλίππου και της
Ολυµπίας, του Σπυρίδωνος Σταµατέλου του Ευαγγέλου, της Μαρίας συζ. Ανδρέα Αρβανίτη το γένος Ευαγγέλου
Σταµατέλου, της Ελένης χας Αθανασίου Παυλίδη το γένος Θεοδώρου Σταµατέλου, της Κλεονίκης χας Μιλτιάδη
Σταµατέλου το γένος Ευσταθίου Γεράλη, της Αγγελικής θυγ. Μιλτιάδη Σταµατέλου, του Θεόδωρου Σταµατέλου
του Μιλτιάδη. Αφετέρου να παρασταθούν και να εκπροσωπήσουν τον ∆ήµο Λευκάδας από κοινού ή κάθε µία
χωριστά στην συζήτηση των ως άνω ∆ικαστηρίων και εν γένει να εγκρίνει κάθε διαδικαστική πράξη των ως
άνω ∆ικηγόρων ως νόµιµη και προς το συµφέρον του ∆ήµου Λευκάδας .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 360/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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