ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 14ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 97/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 28 του µήνα Μαρτίου του έτους
2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 5491/22-3-19 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
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Σκλαβενίτης Ευάγγελος
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Καββαδάς Θωµάς
4 Καρφάκη Μαριάννα
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 7 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο. Ε. για ορισµό της δικηγόρου του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια
αντιµισθία Μαυρέτας Ν. Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του
Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας, κατά της αριθ’17/2018 έφεσης της Μαρίας Κατηφόρη η οποία στρέφεται
κατά της αριθ’ 5/2016 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά του ∆ήµου Λευκάδας κατά
την δικάσιµο στις 9-4-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Αρχικά µε την απο 1-10-2014 και αριθµό κατάθεσης 35/2014 αγωγή της Μαρίας Κατηφόρη
εκκαλούσας η οποία διατείνοταν ότι έχει περιέλθει µε την αριθ'7441/2011 συµβολαιογραφική πράξη αποδοχής
κληρονοµίας της Συµβολαιογράφου Λευκάδας Ιωάννας Κοκµοτού ένα αγροτεµάχιο που βρίσκεται στη θέση
ΚΑΝΑΛΙ της κτηµατικής περιφέρειας Τοπικής Κοινότητας Αγίου Πέτρου της ∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων
του ∆ήµου Λευκάδας συνολικού εµβαδού 6.500 τ.µ.
Περαιτέρω διαµαρτύρεται ότι κατά το έτος 2013 διαπίστωσε ότι είχαν εισέλθει άγνωστα πρόσωπα σε
ένα τµήµα αυτού και έριξαν µπάζα προφανώς για να το χρησιµοποιήσουν ως δρόµο ,καθότι τα µπάζα αυτά ήταν
σε ορισµένο µήκος και πλάτος εντός του ακινήτου της και φυσικά µε τέτοιο υλικό που χρησιµοποιείται για την
διαµόρφωση δρόµου. Το ως άνω τµήµα που δήθεν κατάλαβε ο ∆ήµος Λευκάδας δια των οργάνων αυτού έχει
εµβαδόν 879,41 τ.µ.
Περαιτέρω ζητούσε να υποχρεωθεί το εναγόµενο νοµικό πρόσωπο του ∆ήµου Λευκάδας να άρει την
προσβολή και δή επι της εδαφικής λωρίδας εµβαδού 879,41 τ.µ ,όπως εµφαίνεται στο απο µηνός Σεπτεµβρίου
2014 τοπογραφικό διάγραµµα του Πολιτικού Μηχανικού Παναγιώτη Φίλιππα , αφαιρώντας τα µπάζα και καθετί
υλικό που έχει µεταφέρει επ' αυτής, άλλως δε να επιτραπεί η ενέργεια αυτή στην ίδια δ'εξόδων του ∆ήµου
Λευκάδας
Κατ’ ακολουθίαν εκδόθηκε η αριθ’ 5/2016 απόφαση του στην οποία απερρίφθη η αγωγή της
εκκαλούσας.
Με την έφεσή της διαµαρτύρεται ότι δήθεν για εσφαλµένη εκτίµηση των αποδεικτικών στοιχείων και
συγκεκριµένα ότι ο µάρτυρας του ∆ήµου µε την ιδιότητά του ως προέδρου και κατοίκου στον Αγιο Πέτρο, όσο
και οι Γεώργιος Χαρίτος, ιδιοκτήτης ακινήτου εντός του οποίου διέρχεται επίσης ο επίδικος δρόµος και Νικόλαος
Βικέντιος, τότε Πρόεδρος της Κοινότητας του Αγίου Πέτρου, µε την αριθµ.169/2015 ένορκη βεβαίωση τους
ενώπιον της Ειρηνοδίκη Λευκάδας ,όταν ελήφθη η απόφαση από τον ως άνω τότε Πρόεδρο της Κοινότητας
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του Αγίου Πέτρου για την διαπλάτυνση αυτού του µονοπατιού, περί το έτος 1996, ζήτησαν την συναίνεση όλων
των ιδιοκτητών των ακινήτων, από τα οποία θα διέρχονταν ο ως άνω δρόµος. Μάλιστα την διαπλάτυνση αυτού
του δρόµου συγκατατέθηκαν τόσο ο πατέρας της ενάγουσας και δικαιοπάροχός της, όσο και ο θείος της
Μιχάλης Κατηφόρης, που κατοικούσε στον Αγιο Πέτρο, αφού, όπως προέκυψε από την ένορκη επ’ ακροατηρίου
κατάθεση του µάρτυρα του εναγοµένου, ακόµη κατά το έτος 1996 δεν είχε ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό
καθεστώς του σηµερινού ακινήτου της ενάγουσας και τότε εµφανίζονταν στο χωριό ως συνιδιοκτήτες και τα δύο
αδέλφια, Νικόλαος και Μιχάλης Κατηφόρης.
Περαιτέρω ζητά να εξαφανισθεί η εκκαλουµένη υπ’αριθµό 5/2016 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας επι τω τέλει όπως γίνει εν συνόλω δεκτή η από 15-10-2014 αγωγή της.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί
στην ως άνω 9-4-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, ενώπιον του Εφετείου
∆υτικής Στερεάς Ελλάδας για να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, ήτοι να αποκρούσει µε
κάθε νόµιµο τρόπο την αριθ’17/2018 έφεση της Μαρίας Κατηφόρη η οποία στρέφεται κατά της αριθ’ 5/2016
απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά του ∆ήµου Λευκάδας και µε οποιαδήποτε
νόµιµη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί, προς το συµφέρον αυτού.»
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, να
παρασταθεί στην ως άνω 9-4-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, ενώπιον του
Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας για να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, ήτοι να
αποκρούσει µε κάθε νόµιµο τρόπο την αριθ’17/2018 έφεση της Μαρίας Κατηφόρη η οποία στρέφεται κατά της
αριθ’ 5/2016 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά του ∆ήµου Λευκάδας και µε
οποιαδήποτε νόµιµη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί, προς το συµφέρον αυτού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 97/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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