ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 4ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 62/2020
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 28 του µηνός Φεβρουαρίου του
έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ: 3193/24-2-20 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Βικέντιος Νικόλαος
2 Κατωπόδη Νίκη
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
6
7 Τσιρογιάννης Γεώργιος
7
8
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.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα, εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης,
κ. ∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ου
Ο κ. Βικέντιος Νικόλαος προσήλθε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 13 : Απόφαση Ο.Ε. περί άσκησης ή µη αναίρεσης, κατά της αριθ’64/2019 τελεσίδικης απόφασης του

Τριµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, εισηγούµενη το θέµα, διόρθωσε τον τίτλο στο ορθό
«περί άσκησης ή µη αναίρεσης, κατά της αριθ’64/2019 τελεσίδικης απόφασης του Τριµελούς Εφετείου
∆υτικής Στερεάς Ελλάδας» και εν συνεχεία ενηµέρωσε την Οικονοµική Επιτροπή για την αριθ’ 64/2019
απόφαση του Tριµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας, µεταξύ των διαδίκων των εκκαλουσών
Αικατερίνης Καρφάκη του ∆ηµητρίου, 2) Της Ιωάννας Καρφάκη του ∆ηµητρίου που εστρέφετο κατά του
εφεσίβλητου ∆ήµου Λευκάδας και κατά της αριθ’390/2003 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας, σύµφωνα µε την οποία µεταξύ άλλων περιέχονται τα ακόλουθα:
∆ικάζει κατ’ αντιµωλία των διαδίκων την από 23-9-2003 (αρ.κατ.32/6/10/2003) έφεση κατά της
390/2003 οριστικής απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας. ∆έχεται κατ’ουσίαν την έφεση.
Εξαφανίζει την εκκαλουµένη 390/2003 οριστική απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας. Κρατεί
την από 30-8-2002 και αριθµό κατάθεσης 119/27/9/2002 αγωγή των πιο πάνω και δικάζει κατ’ ουσία την
υπόθεση.
∆έχεται εν µέρει την αγωγή.
Αναγνωρίζει τις ενάγουσες συγκυρίες κατά το ποσοστό ½ αδιαιρέτως κάθε µία ενός οικοπέδου που βρίσκεται
εντός των ορίων του οικισµού Καστού Λευκάδας, εµβαδού 488,25 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο, όπως
αποτυπώνεται στο από µηνός Οκτωβρίου 1988 τοπογραφικό διάγραµµα του Αρχιτέκτονα –Μηχανικού
Γερασίµου Πετροπούλου, προσαρτηµένο στο 7.006/20-7-1990 αγοραπωλητήριο συµβόλαιο της
Συµβολαιογράφου Μεσολογγίου, Μαρίας Ζουζανέα-Φιλιπποπούλου, το οποίο εµφαινόµενο µε αριθµό 3 και
περιµετρικά µε τα στοιχεία γ-Ε-ε-δ-γ, εκτάσεως 488,25 τ.µ ,άρτιο και οικοδοµήσιµο, συνορευόµενο στο
σύνολό του Βόρεια σε πλευρά Ε-ε µήκους 14,40 µέτρων µε κοινοτικό δρόµο, νότια σε πλευρά γ-δ µήκους
14,20 µέτρων µε κοινοτικό δρόµο ,Ανατολικά σε πλευρά γ-Ε µήκους 32,25 µέτρων µε υπόλοιπο οικόπεδο
της πωλήτριας Καλλιρόης Σφαέλου και ήδη κληρονόµων της ( µε αριθµό 2 τεµάχιο) και πέραν αυτής µε
ιδιοκτησία Ιωάννη Παναγιώτη Νατσικώστα (µε αριθµό 1 τεµάχιο), δυτικά σε πλευρά δ-ε µήκους 37,50 µέτρων

1

µε υπόλοιπο οικόπεδο της πωλήτριας Καλλιρόης Σφαέλου και ήδη κληρονόµων της (µε αριθµό 4 τεµάχιο)
και πέραν αυτής µε ιδιοκτησία Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννη Καστού µε την εντός αυτού τσιµεντοστρωµένη εδαφική
λωρίδα,π λάτους πέντε µέτρων περίπου και τριάντα µέτρων, συνολικού εµβαδού 150 τ.µ περίπου, σχήµατος
ορθογωνίου παραλληλογράµµου, η οποία συνορεύει ανατολικά και σε πλευρά µήκους 30 µέτρων µε
υπόλοιπο ακίνητο, βόρεια σε πλευρά µήκους 5 µέτρων περίπου µε κοινοτικό δρόµο και νότια σε πλευρά
µήκους 5 µέτρων περίπου µε κοινοτικό δρόµο, εκτείνεται εντός του ως άνω ακινήτου από νότο προς βορρά
µε διαγώνια κατεύθυνση και συγκεκριµένα ολόκληρη η ανατολική της πλευρά µήκους 30 µέτρων περίπου
ξεκινά, το µεν νοτιοανατολικό της άκρο από το νοτιοανατολικό άκρο του ακινήτου και καταλήγει στην βόρεια
πλευρά του και σε απόσταση 10 µέτρων περίπου από το βορειοανατολικό άκρο της, ολόκληρη δε η δυτική
της πλευρά µήκους 30 µέτρων περίπου ξεκινά το µεν νοτιοδυτικό της άκρο 5 µέτρα περίπου από το
νοτιοανατολικό άκρο του ακινήτου και καταλήγει στην βόρεια πλευρά του και σε απόσταση 15 µέτρων
περίπου από το βορειοανατολικό άκρο της.
Υποχρεώνει το Ν.Π.∆.∆ πρωτοβάθµιου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης µε την επωνυµία ∆ήµος
Λευκάδας, ως καθολικό διάδοχο του αρχικώς εναγοµένου πρώην Ν.Π.∆.∆ Κοινότητα Καστού, να αποδώσει
στις ενάγουσες κατά ποσοστό ½ αδιαιρέτως σε κάθε µία, την ως άνω εδαφική λωρίδα. Καταδικάζει το
εναγόµενο στα δικαστικά έξοδα τω εναγουσών και των δύο βαθµών δικαιοδοσίας τα οποία ορίζει στο ποσόν
των 700 ευρώ.
Την ως άνω διαφορά την είχε επεξεργαστεί και χειριστεί εις ολόκληρον η δικηγόρος Λευκάδας κα τζεφριού
Μαρία µέλος της δικηγορικής εταιρείας Τζεφριού –Θεριανός και Συνεργάτες µε την οποία επικοινώνησα και
προφορικά είχα την ενηµέρωση ότι δεν θα ευδοκιµήσει τυχόν αναίρεση κατά της ως άνω απόφασης.
Περαιτέρω η ως άνω απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη και επιδόθηκε προς το ∆ήµο Λευκάδας στις
3-02-2020 ώστε στις 2-3-2020 θα καταστεί και αµετάκλητη
Επειδή δεν θεωρώ ότι συντρέχει ουδείς λόγος ύπαρξης ευδοκίµησης τυχόν άσκησης αναίρεσης κατ’αυτής.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να τεθεί το θέµα επειγόντως προς συζήτηση για να αποφασίσει περί της µη άσκησης αναίρεσης κατά της
αριθ’64/2019 τελεσίδικης απόφασης του Τριµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας
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 αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη µη άσκησης αναίρεσης κατά της αριθ’64/2019 τελεσίδικης απόφασης του Τριµελούς Εφετείου
∆υτικής Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 62/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

2

