ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 43ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 518/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 14 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (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
∆1α/Γ.Π.οικ.:78363/5-12-2020 (ΦΕΚ 5350/τ.Β΄/5-12-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από
την αριθ. πρωτ: 22818/11-12-2020 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
οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Μαργέλη Μαρία
2 Γιαννιώτης Παναγιώτης
2
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Τυπάλδος Νικόλαος
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Τσιρογιάννης Γεώργιος
6
7 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
7
8 Γαζής Αναστάσιος
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 ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, δεν συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη από το 4 θέµα της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας σχετικά µε την αγωγή του Παναγιώτη Κατωπόδη του ∆ηµητρίου, που
στρέφεται κατά του Γεωργίου Κατωπόδη, του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στην δικηγόρο του ∆ήµου µε
πάγια αντιµισθία κα Μαυρέτα Καρύδη, η οποία κατέθεσε στην Επιτροπή, την γνωµοδότησή της επί του θέµατος,
που έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η µε αριθµό κατάθεσης 130/2020 αγωγή του Παναγιώτη Κατωπόδη του
∆ηµητρίου, η οποία στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και του Ελληνικού ∆ηµοσίου
Μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι:
<<Να αναγνωρισθεί αποκλειστικός κύριος, νοµέας και κάτοχος του περιγραφέντος στο ιστορικό της παρούσης
οικόπεδο, εµβαδού 269,48 τ.µ, ευρισκόµενου εντός των ορίων του οικισµού Απόλπαινας της Τοπικής Κοινότητας
Απόλπαινας του ∆ήµου Λευκάδας ( στη θέση ΚΑΝΤΙΩΤΗ-ΜΥΛΟΣ), όπως αυτό αποτυπώνεται και περιγράφεται µ,ε
τα στοιχεία 54, 55, 56, 57, 58, 59, 48, 49, 45, 43, 60, 54 στο συνηµµένο στην παρούσα αγωγή του από µηνός
Μαίου 2018 τοπογραφικό διάγραµµα του Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννη Ροντογιάννη, το οποίο εµπεριέχει τη
δήλωση του ανωτέρω συντάκτη µηχανικού ότι το ως άνω τοπογραφικό (Τ∆ΓΜ) υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στον
ψηφιακό υποδοχέα της βάσης δεδοµένων του <<Φορέα>>, έλαβε µοναδικό Κωδικό Ηλεκτρονικού ∆ιαγράµµατος
(ΚΗ∆) 764030/18-09-2020 και η γεωµετρική µεταβολή που απεικονίζεται σε αυτό είναι τεχνικά εφαρµόσιµη και
δεκτική εισαγωγής στην κτηµατολογική βάση, σύµφωνα µε την <<Αναφορά Εφαρµογής>> που εκδόθηκε από το
σύστηµα ηλεκτρονικών ελέγχων της βάσης δεδοµένων του Εθνικού Κτηµατολογίου για το ίδιο (Τ∆ΓΜ) και λήφθηκε
υπόψη για την παρούσα δήλωση. Το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραµµα συνοδεύεται από το 18-09-2020

1

αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράµµατος, µε µοναδικό Κωδικό Ηλεκτρονικού ∆ιαγράµµατος (ΚΗ∆)
764030
Περαιτέρω ζητά µεταξύ των άλλων κύριος στο εδαφικό τµήµα 81,65 τ.µ ,όπως αυτό αποτυπώνεται στο συνηµµένο
στην παρούσα αγωγή τοπογραφικό διάγραµµα µε το στοιχείο ΙΙΙ περιγραφόµενο γύρωθεν µε τα στοιχεία
56,57,58,48,41,40,39,38,56 φερόµενο κατά τις πρώτες εγγραφές του Εθνικού Κτηµατολογίου ως τµήµα του
γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 34006ΕΚ 00018/0/0 το οποίο φέρεται κατά τις πρώτες εγγραφές λανθασµένα στην
ιδιοκτησία του δεύτερου των εναγοµένων.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να τεθεί το θέµα στην Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας προς συζήτηση για χορήγηση
περαιτέρω εντολής στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του
∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της αριθ’ 130/2020
αγωγής του
Παναγιώτη Κατωπόδη του ∆ηµητρίου για διόρθωση των αρχικών εγγραφών που στρέφεται κατά του ∆ήµου
Λευκάδας και του Ελληνικού ∆ηµοσίου και εισάγεται µε τη διαδικασία κατάθεσης των εκατό ηµερών
Εν γένει δε να υπερασπίσει τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο τρόπο και οποιαδήποτε
διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί ήτοι κατάθεση προτάσεων ,προσθήκης αντίκρουσης κλπ.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση
του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της αριθ’ 130/2020
αγωγής του
Παναγιώτη Κατωπόδη του ∆ηµητρίου για διόρθωση των αρχικών εγγραφών που στρέφεται κατά του ∆ήµου
Λευκάδας και του Ελληνικού ∆ηµοσίου και εισάγεται µε τη διαδικασία κατάθεσης των εκατό ηµερών.
Εν γένει δε να υπερασπίσει τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο τρόπο και οποιαδήποτε
διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί ήτοι κατάθεση προτάσεων ,προσθήκης αντίκρουσης κλπ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 518/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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