ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 33ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 398/2020
Στην Λευκάδα σήμερα στις 6 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο Δημαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύμφωνα με
τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και
40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 17396/02-10-2020 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.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
2 Τυπάλδος Νικόλαος
2
3 Κατωπόδη Νίκη
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Βικέντιος Νικόλαος
5
6 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
6
7 Γαζής Αναστάσιος
7
8 Τσιρογιάννης Γεώργιος
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ.
Δρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Γεώργιος Τσιρογιάννης αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέματος της Η.Δ
ο

ΘΕΜΑ 7 της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και νομιμοποίηση αφενός της από 10-6-2019 και
αριθμό κατάθεσης 12/2019 έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’48/2019 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά: 1) της Ολυμπίας χήρας Φίλιππου Σταματέλου, 2) του Ευάγγελου Σταματέλου
3)της Αγγελικής Σταματέλου, 4) του Σπυρίδωνα Σταματέλου, 5) της Μαρίας συζ. Ανδρέα Αρβανίτη 6) της Ελένης
χας Αθανασίου Παυλίδη, 7) της Κλεονίκης χας Μιλτιάδη Σταματέλου, 8) του Θεόδωρου Σταματέλου του Μιλτιάδη,
αφετέρου Χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη και
εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας για ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας κατά τη
δικάσιμο της 13ης-10-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση αυτού
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, έδωσε το λόγο στην δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας με
πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, η οποία έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την ακόλουθη γνωμοδότησή
της:
«Περιήλθε εις γνώση μου η αριθ’112/2019 έφεση του Δήμου Λευκάδας που στρέφεται κατά τηςαριθ’ 48/2019
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά: 1) της Ολυμπίας χήρας Φίλιππου Σταματέλου, 2)
του Ευάγγελου Σταματέλου 3)της Αγγελικής Σταματέλου, 4) του Σπυρίδωνα Σταματέλου, 5) της Μαρίας συζ.
Ανδρέα Αρβανίτη 6) της Ελένης χας Αθανασίου Παυλίδη, 7) της Κλεονίκης χας Μιλτιάδη Σταματέλου, 8) του
Θεόδωρου Σταματέλου του Μιλτιάδη, η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς
Ελλάδας στη συνεδρίαση της 13ης-10-2020 στην οποία μεταξύ των άλλων ο Δήμος Λευκάδας εκκαλεί την
αριθ’48/2019 απόφαση που εκδόθηκε επί της από 20-7-2019 και αριθμό κατάθεσης 51/2018 ανακοπής του Δήμου
Λευκάδας κατά της επιταγής προς εκτέλεση εκ του αριθ’21/2013 πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθμό
130/2013 αποφάσεως του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.
Περαιτέρω ο Δήμος Λευκάδας δια του λόγου έφεσηs του ιστορεί ότι σε συνδυασμό με τα όσα εκτέθηκαν ανωτέρω
εσφαλμένα το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε τους λόγους ανακοπής, διότι η εν θέματι εκτέλεση αφορά, όπως
προεκτέθηκε, δρόμους και πλατεία, οι οποίοι μέχρι και σήμερα παραμένουν σε κοινή χρήση, χωρίς να έχει εκδοθεί
σχετική απόφαση περί άρσης αυτής. Επίσης όταν πρόκειται περί δίκης για την εκτέλεση, που ανοίγεται ύστερα από
άσκηση ανακοπής, κατά πράξεων της εκτέλεσης αυτής, από το άρθρο 933 παρ. 5 αναφέρονται με έννοια ευρύτερη
των κατά τα άρθρα 416 επ. ΑΚ αποσβεστικών λόγων ενοχής και περιλαμβάνουν και τις ενστάσεις που, κατά το
ουσιαστικό δίκαιο, υπάγονται στις παρακωλυτικές της ασκήσεως του δικαιώματος, αφού και αυτές έχουν σαν
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αποτέλεσμα την οριστική ή την προσωρινή απόσβεση της απαιτήσεως που εκτελείται και που δεν είναι
εκκαθαρισμένες, όπως είναι η από το αρθ. 281 ΑΚ ένταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος, που δεν
αναιρεί μεν την ύπαρξη του δικαιώματος, από το οποίο δημιουργήθηκε η εκτελούμενη απαίτηση, αποκλείει όμως
την ικανοποίηση της
Επειδή ο Δήμος Λευκάδας έχει έννομο συμφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούμαι να τεθεί το θέμα στην Οικονομική επιτροπή του Δήμου Λευκάδας προς έγκριση και νομιμοποίηση
αφενός της από 10-6-2019 και αριθμό κατάθεσης 12/2019 έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’ 48/2019
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά: 1) της Ολυμπίας χήρας Φίλιππου Σταματέλου, 2)
του Ευάγγελου Σταματέλου 3)της Αγγελικής Σταματέλου, 4) του Σπυρίδωνα Σταματέλου, 5) της Μαρίας συζ.
Ανδρέα Αρβανίτη 6) της Ελένης χας Αθανασίου Παυλίδη, 7) της Κλεονίκης χας Μιλτιάδη Σταματέλου, 8) του
Θεόδωρου Σταματέλου του Μιλτιάδη, αφετέρου χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια
αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής
Στερεάς Ελλάδας κατά τη δικάσιμο της 13-10-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ αναβολή ή ματαίωση αυτού.»
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
α
το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και νομιμοποιεί αφενός την από 10-6-2019 και αριθμό κατάθεσης 12/2019 έφεσης του Δήμου Λευκάδας
κατά της αριθ. 48/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά: 1) της Ολυμπίας χήρας
Φίλιππου Σταματέλου, 2) του Ευάγγελου Σταματέλου 3)της Αγγελικής Σταματέλου, 4) του Σπυρίδωνα
Σταματέλου, 5) της Μαρίας συζ. Ανδρέα Αρβανίτη 6) της Ελένης χας Αθανασίου Παυλίδη, 7) της Κλεονίκης χας
Μιλτιάδη Σταματέλου, 8) του Θεόδωρου Σταματέλου του Μιλτιάδη, αφετέρου
χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία, Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και
εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας κατά τη
δικάσιμο της 13ης-10-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση αυτού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 398/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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