ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 4ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 17/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 25 του µήνα Ιανουαρίου του
έτους 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ: 1191/21-1-2019 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 ∆ιοίκησης-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
Χαλικιάς Ευάγγελος
2 Γιαννιώτης Οδυσσέας
2
Καρφάκη Μαριάννα
3 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Σέρβος Κων/νος
4
Καββαδάς Θωµάς
5 Περδικάρης Αθανάσιος
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν πέντε (5) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Προτάχθηκε οµόφωνα το 3 θέµα της Η.∆. και συζητήθηκε πριν το 1 θέµα της Η.∆. και µετά τα
θέµατα Ε.Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 4 εκτός Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής και εκπροσώπησης στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου
Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) κατά της από 20/2/2017 και αριθµό
κατάθεσης 4/2017 έφεσης των Παναγιώτη Κοψιδά κλπ. που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας για την
εξαφάνιση της αριθ’ 157/2014 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και συζητείται ενώπιον του
Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας στη δικάσιµο 12-2-2019 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή η µαταίωση
δικάσιµο.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας
διάταξης θέµατος, σχετικά µε χορήγηση εντολής και εκπροσώπησης στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε
πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) κατά της από 20/2/2017 και αριθµό κατάθεσης
4/2017 έφεσης των Παναγιώτη Κοψιδά κλπ. που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας για την εξαφάνιση
της αριθ’ 157/2014 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και συζητείται ενώπιον του Εφετείου
∆υτικής Στερεάς Ελλάδας στη δικάσιµο 12-2-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή η µαταίωση δικάσιµο,
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την
εισήγηση της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η από 10 από 20/2/2017 και αριθµό κατάθεσης 4/2017 έφεσης των πιο
πάνω που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας για την εξαφάνιση της αριθ. 157/2014 απόφασης του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, το περιεχόµενο της οποίας µεταξύ άλλων έχει ως εξής:
Κατά του ∆ήµου Λευκάδας οι ως άνω εκκαλούντες είχαν ασκήσει ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας την αριθ. 115/2011 αγωγή για διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηµατολόγιο
αιτούµενοι µε την ιδιότητά τους ως αποκλειστικών εξ αδιαιρέτου συγκυρίων, να αναγνωρισθεί το εµπράγµατο
δικαίωµα του καθενός από αυτούς επί αγροτεµαχίου εµβαδού κατά µεν τον τίτλο 17.824,50 τ.µ µε τον εντός
αυτού ερειπωµένο µύλο που βρίσκεται στην περιφέρεια του ∆ήµου Λευκάδας και στην ειδικότερη θέση Μύλοι
Λευκάδας.
Εν συνεχεία εξεδόθη η προσβαλλόµενη απόφαση η οποία απέρριψε ως ουσία αβάσιµη την αγωγή τους και µε
την κρίση ότι ο εναγόµενος ∆ήµος και ήδη εφεσίβλητος έχοντας ασκήσει νοµή για χρονικό διάστηµα είκοσι
ετών και ειδικότερα από το έτος 1980 έως το έτος 2000 κατέστη κύριος µε τα προσόντα της έκτακτης
χρησικτησίας, πριν αυτοί επιτύχουν να αποκτήσουν δικαίωµα κυριότητας µε τον επικαλούµενο στην αγωγή
τους παράγωγο τρόπο.
Περαιτέρω µε την υπό κρίση έφεση ζητούν να ακυρωθεί η προσβαλλόµενη για δήθεν εσφαλµένη κρίση
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
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ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να συζητήσει το παρόν θέµα εκτός ηµερησίας
διάταξης και να χορηγήσει εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη
παράστασης και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας στη
δικάσιµο , 12-2-2019 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, κατά της από 20/2/2017 και
αριθµό κατάθεσης 4/2017 έφεσης των:
1.
Παναγιώτη Κοψιδά του ∆ηµητρίου και της Γεωργίας, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Τζαβέλλα,αρ.5
2.
Ευαγγέλου Κοψιδά του ∆ηµητρίου και της Γεωργίας, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός
Εµµ.Μπενάκη,αρ.14
3.
Πέτρου Κοψιδά του ∆ηµητρίου και της Γεωργίας, κατοίκου Πατρών, οδός Κανακάρη,αρ.20
4.
Γεωργίας Κοψιδά του Ελευθερίου ,κατοίκου Γιαχάνεσµπουρκ, Νότιας Αφρικής,
5.
Τιµοθέου Κοψιδά του Ευσταθίου και της ∆ήµητρας ,κατοίκου Λευκάδας
6.
Μαρίας χήρας Γεωργίου Κοψιδά ,το γένος Ζώη Φίλιππα και της Αικατερίνης, κατοίκου Περιστερίου
Αττικής, οδός Μυρτιάς,αρ.3
7.
Ζώη Κοψιδά του Γεωργίου και της Μαρίας, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Μυρτιάς,αρ.3
8.
Πηνελόπης συζ. Εµµανουήλ Γαλλιάκη, το γένος Γεωργίου Κοψιδά και της Μαρίας, κατοίκου Τολού
του ∆ήµου Ασίνης, νοµού Αργολίδος (ΑΦΜ0369990130)
9.
Ιωάννη Παρούση του Ζώη, κατοίκου Λευκάδας
10.
Μαύρας Βασιλειάδου, το γένος Ιωάννη Παρούση, κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός Σµόλικα 10
11.
∆ήµητρας Παρούση, κατοίκου Απόλπαινας Λευκάδας
12.
Μαρίας Παρούση ,κατοίκου Ρίου Αχαίας
13.
Κωνσταντίνου Ζαβερδινού του ∆ηµητρίου, κατοίκου Κηπούπολης Αττικής, οδός Ηφαίστου 2
14.
Μαριάνθης Ζαβερδινού του Κωνσταντίνου, κατοίκου Κηπούπολης Αττικής, οδός Ηφαίστου 2
15.
Eλένης Ζαβερδινού του Κωνσταντίνου, κατοίκου Κηπούπολης Αττικής, οδός Ηφαίστου2
που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας για την εξαφάνιση της αριθ’ 157/2014 απόφασης του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας µε κάθε νόµιµη διαδικαστική πράξη που ήθελε απαιτηθεί, εν γένει δε να
υποστηρίξει όλα τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.»
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 εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης
και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας, στη δικάσιµο στις
12-2-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, κατά της από 20/2/2017 και αριθµό
κατάθεσης 4/2017 έφεσης των:
1. Παναγιώτη Κοψιδά του ∆ηµητρίου και της Γεωργίας, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Τζαβέλλα,αρ.5
2. Ευαγγέλου Κοψιδά του ∆ηµητρίου και της Γεωργίας, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός
Εµµ.Μπενάκη,αρ.14
3. Πέτρου Κοψιδά του ∆ηµητρίου και της Γεωργίας, κατοίκου Πατρών, οδός Κανακάρη,αρ.20
4. Γεωργίας Κοψιδά του Ελευθερίου ,κατοίκου Γιαχάνεσµπουρκ, Νότιας Αφρικής,
5. Τιµοθέου Κοψιδά του Ευσταθίου και της ∆ήµητρας ,κατοίκου Λευκάδας
6. Μαρίας χήρας Γεωργίου Κοψιδά ,το γένος Ζώη Φίλιππα και της Αικατερίνης, κατοίκου Περιστερίου
Αττικής, οδός Μυρτιάς,αρ.3
7. Ζώη Κοψιδά του Γεωργίου και της Μαρίας, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Μυρτιάς,αρ.3
8. Πηνελόπης συζ. Εµµανουήλ Γαλλιάκη, το γένος Γεωργίου Κοψιδά και της Μαρίας, κατοίκου Τολού
του ∆ήµου Ασίνης, νοµού Αργολίδος (ΑΦΜ0369990130)
9. Ιωάννη Παρούση του Ζώη, κατοίκου Λευκάδας
10. Μαύρας Βασιλειάδου, το γένος Ιωάννη Παρούση, κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός Σµόλικα 10
11. ∆ήµητρας Παρούση, κατοίκου Απόλπαινας Λευκάδας
12. Μαρίας Παρούση ,κατοίκου Ρίου Αχαίας
13. Κωνσταντίνου Ζαβερδινού του ∆ηµητρίου, κατοίκου Κηπούπολης Αττικής, οδός Ηφαίστου 2
14. Μαριάνθης Ζαβερδινού του Κωνσταντίνου, κατοίκου Κηπούπολης Αττικής, οδός Ηφαίστου 2
15. Eλένης Ζαβερδινού του Κωνσταντίνου, κατοίκου Κηπούπολης Αττικής, οδός Ηφαίστου2
που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας για την εξαφάνιση της αριθ’ 157/2014 απόφασης του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας µε κάθε νόµιµη διαδικαστική πράξη που ήθελε απαιτηθεί, εν γένει δε να υποστηρίξει
όλα τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 17/2019.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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