ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 34ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:223/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 20 του μήνα Ιουλίου του έτους
2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την
αριθ. πρωτ: 14388/16-7-2018 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 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. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Καββαδάς Θωμάς
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στις Δικηγόρους του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη και
Αικατερίνη Τσερέ από κοινού ή κάθε μια χωριστά, για άσκηση ανακοπής και αίτησης προσωρινής ρύθμισης
της κατάστασης του άρθρου 731 Κωδ.Πολ.Δ. από το Δήμο Λευκάδας και εκπροσώπησης αυτού ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας όποτε ήθελε προσδιορισθούν και συζητηθούν τα Δικαστήρια και σε
οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της από 9 Ioυλίου 2018 επιταγή προς εκτέλεση,
από το αριθ’21/2013 φωτοτυπικό αντίγραφο από πρώτο απόγραφο εκτελεστό της αριθ’130/2013 απόφασης
του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας που επέσπευσαν οι: Ολυμπία χήρα Φίλιππου Σταματέλου το γένος
Μιχαήλ και Αγγελικής Διαμαντάνη, κ.λπ.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση μου η από 9 Ιουλίου2018 επιταγή προς εκτέλεση που επιδόθηκε προς τον
Δήμο Λευκάδας στις 9-7-2018 του αριθ’21/2013 φωτοτυπικού αντιγράφου από πρώτο απόγραφο εκτελεστό
της αριθ’130/2013 απόφασης του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας που επέσπευσαν οι: Ολυμπία χήρα
Φίλιππου Σταματέλου το γένος Μιχαήλ και Αγγελικής Διαμαντάνη , Ευάγγελος 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.
Δυνάμει της ως άνω επιταγής προς εκτέλεση επάγονται τα ακόλουθα.
Επιτάσσεται ο Δήμος 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:
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 δημοτική πλατεία (πρώην ιδιοκτησία Θωμά Καγκελάρη), απο την πλευρά Ι-2 με το
ης
τρίτο (γ) τμήμα της ανωτέρω οικοπεδικής εκτάσεως που σήμερα φαίνεται ως τμήμα της οδού 8
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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-Δ-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
ης
ιδιοκτησίες αγνώστων,από την πλευρά 13Δ με τμήμα της οδού 8 Μεραρχίας, από την πλευρά Δ12
ης
με ιδιοκτησίες αγνώστων ιδιοκτητών και 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 1716 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 1617 με το τέταρτο (δ) τμήμα της ανωτέρω οικοπεδικής εκτάσεως που σήμερα φαίνεται ως τμήμα της
οδού Γ. Καραϊσκάκη, 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 διακόσια ευρώ (200,00 €) και εφόσον η παρούσα θα εκτελεσθεί
αναγκαστικά, θα προστεθούν και εκατό ευρώ (100,00 €) για έξοδα εντολής.
Επειδή υπάρχει ανάγκη να ασκηθεί ανακοπή αλλά και προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης διότι
παρελθούσης της προθεσμίας των τριών ημερών από την επίδοση της ως άνω επιταγής προς τον
Δήμο Λευκάδας τότε πλέον θα γινόταν αναγκαστική εκτέλεση και υπάρχει κίνδυνος να περιφραχθεί
η πλατεία και οι οδοί πέριξ αυτής και μεταξύ αυτών και η οδός 8ης Μεραρχίας
Επειδή ο Δήμος Λευκάδας έχει άμεσο έννομο συμφέρον από την παρούσα υπόθεση.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΈΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούμαι να χορηγηθεί από την Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας στις Δικηγόρους του Δήμου
Λευκάδας με πάγια αντιμισθία , Μαυρέτα Καρύδη και Αικατερίνη Τσερέ από κοινού ή κάθε μια χωριστά ,
αφενός εντολή για άσκηση προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης και ανακοπής ήτοι αντιρρήσεις του άρθρου
933 του Κωδ. Πολ.Δ κατά της από 9 Ιουλίου2018 επιταγής προς εκτέλεση που επιδόθηκε προς τον Δήμο
Λευκάδας στις 9-7-2018 του αριθ’21/2013 φωτοτυπικού αντιγράφου από πρώτο απόγραφο εκτελεστό της
αριθ’130/2013 απόφασης του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας που επέσπευσαν η Ολυμπία χήρα Φίλιππου Σταματέλου το γένος Μιχαήλ και Αγγελικής
Διαμαντάνη, ο Ευάγγελος 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. Αφετέρου να παρασταθούν και να
εκπροσωπήσουν τον Δήμο Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας από κοινού ή κάθε
μία χωριστά όποτε προσδιορισθούν τα ως άνω Δικαστήρια και εν γένει εγκρίνει κάθε διαδικαστική πράξη των
ως άνω Δικηγόρων ως νόμιμη και προς το συμφέρον του Δήμου Λευκάδας.»
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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, στις Δικηγόρους του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία , Μαυρέτα Καρύδη και Αικατερίνη
Τσερέ από κοινού ή κάθε μια χωριστά , αφενός εντολή για άσκηση προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης και
ανακοπής ήτοι αντιρρήσεις του άρθρου 933 του Κωδ. Πολ.Δ κατά της από 9 Ιουλίου2018 επιταγής προς
εκτέλεση που επιδόθηκε προς τον Δήμο Λευκάδας στις 9-7-2018 του αριθ’21/2013 φωτοτυπικού αντιγράφου
από πρώτο απόγραφο εκτελεστό της αριθ’130/2013 απόφασης του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που επέσπευσαν η Ολυμπία χήρα Φίλιππου Σταματέλου
το γένος Μιχαήλ και Αγγελικής Διαμαντάνη, ο Ευάγγελος 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. Αφετέρου να
παρασταθούν και να εκπροσωπήσουν τον Δήμο Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
από κοινού ή κάθε μία χωριστά, όποτε προσδιορισθούν τα ως άνω Δικαστήρια και εν γένει εγκρίνει κάθε
διαδικαστική πράξη των ως άνω Δικηγόρων ως νόμιμη και προς το συμφέρον του Δήμου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 223/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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