ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 4ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 44/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 2 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, 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/ΓΠ.οικ.: 4992/22.01.2021 (ΦΕΚ 186/23.01.2021 τεύχος Β'), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 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: 5057/29-1-2021 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
εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
---------2 Μαργέλη Μαρία
2
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Γιαννιώτης Παναγιώτης
6
7 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
7
8 Τυπάλδος Νικόλαος
8
9 Τσιρογιάννης Γεώργιος
9
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.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο

ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή µη έφεσης κατά της υπ’ αριθµ. 18/2021 απόφασης του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
∆ηµήτριος Μασούρας, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στον κ. ∆ηµήτριο Μασούρα,
δικηγόρο του ∆ήµου, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την εξής γνωµοδότησή του επί του
θέµατος:
«Εξεδόθη η αναφερόµενη ανωτέρω απόφαση, η οποία αφορά αγωγή που ήγειραν οι: 1) ∆έσποινα χήρα
Φωκίωνος Βάλβη, 2) Γεώργιος Φωκ. Βάλβης, 3) Ιωάννης Φωκ. Βάλβης και 4) Ευδοκίας Φωκ. Βάλβη κατά του
∆ήµου Λευκάδας αναφορικά µε την αναγνώριση ιδιοκτησίας τους (τµήµατος 256,90 τ.µ.) και αποκατάσταση ζηµίας
από έργο του ∆ήµου, στη θέση «Μυρτιά» ή «Γερόλακκος» Καλάµου.
Η απόφαση που εκδόθηκε κάνει δεκτή την αγωγή των αντιδίκων, τους αναγνωρίζει ιδιοκτήτες της επίδικης
έκτασης, υποχρεώνει το ∆ήµο ν’ αποδώσει σε αυτούς το ίδιο εδαφικό τµήµα και υποχρεώνει περαιτέρω το ∆ήµο να
επαναφέρει τα πράγµατα στην προ της διάνοιξης του µονοπατιού κατάσταση, µε την κατασκευή τοίχου προστασίας
από γεωκυψέλες, ως έργο αντιστήριξης και αποκατάστασης του πρανούς στο ακίνητο των εναγόντων, αφού
προηγουµένως εκπονηθεί τοπογραφική και γεωτεχνική µελέτη και σε περίπτωση µη εκπλήρωσης της ως άνω
υποχρέωσης, εξαναγκάζει το δήµο σε καταβολή ποσού 52.500 ευρώ, ώστε οι αντίδικοι να ενεργήσουν τις ίδιες
εργασίες οι ίδιοι. Τέλος, καταδικάζει το δήµο στα δικαστικά έξοδα των αντιδίκων, εξ ευρώ 1.100.
Η απόφαση αυτή είναι δυσµενής για τα συµφέροντα του ∆ήµου, καθώς:
Θεωρεί ότι αποτελεί ιδιοκτησία των αντιδίκων εδαφικό τµήµα που είχε διαµορφωθεί ως
κοινόχρηστο µονοπάτι, που εξασφάλιζε την πρόσβαση λουοµένων στην παραλία «Μυρτιά».
Υποχρεώνει τον ∆ήµο να εκτελέσει ένα δαπανηρό έργο ή να καταβάλει το ισάξιό του στους
αντιδίκους.
- Καταδικάζει τον ∆ήµο στη δικαστική δαπάνη των εναγόντων.
Κατά τη συζήτηση της αγωγής ενώπιον του πρωτοβάθµιου ∆ικαστηρίου, ο ∆ήµος είχε αρνηθεί την αγωγή
προβάλλοντας διάφορους ισχυρισµούς µεταξύ των οποίων περί κοινοχρησίας του µονοπατιού, αλλά και διάνοιξης
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– διαπλάτυνσή του µε τη συναίνεση του δικαιοπαρόχου των αντιδίκων και ανοχής επί τουλάχιστον 11 χρόνια, ήτοι
από το 2006 που έγινε η πρώτη επέµβαση έως το 2017, όταν οι αντίδικοι ήγειραν την αγωγή. Ακόµη, προβλήθηκε
ότι δεν υφίσταται κατάσταση επικινδυνότητας και οι αξιώσεις των αντιδίκων είναι αόριστες και υπερβολικές. Με
βάση τους ισχυρισµούς αυτούς, για τους οποίους θα γίνει προσπάθεια υποστήριξης µε αποδεικτικά µέσα,
υφίσταται έδαφος ευδοκίµησης έφεσης, µε σκοπό την απόρριψη της αγωγής.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εισηγούµαι στην Ο.Ε. να παρασχεθεί εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο µε πάγια αντιµισθία
∆ηµήτριο Μασούρα ν’ ασκήσει έφεση κατά της υπ’ αριθµ. 18/2021 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας, µε σκοπό την απόρριψη της από 18.09.2017 (αρ. εκθ. καταθ. 115/2017) αγωγής που ήγειραν εναντίον
του ∆ήµου Λευκάδας οι ∆έσποινα χήρα Φωκίωνος Βάλβη κλπ., καθώς και να παραστεί κατά τη συζήτηση της
έφεσης ενώπιον του αρµοδίου Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας κατά την αρχική και κάθε τυχόν µετ’
αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.»
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 και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο µε πάγια αντιµισθία ∆ηµήτριο Μασούρα ν’ ασκήσει
έφεση κατά της υπ’ αριθµ. 18/2021 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, µε σκοπό την απόρριψη
της από 18.09.2017 (αρ. εκθ. καταθ. 115/2017) αγωγής που ήγειραν εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας οι ∆έσποινα
χήρα Φωκίωνος Βάλβη κλπ., καθώς και να παραστεί κατά τη συζήτηση της έφεσης ενώπιον του αρµοδίου
Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας κατά την αρχική και κάθε τυχόν µετ’ αναβολή ή µαταίωση
δικάσιµο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 44/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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