ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 34ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 413/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 20 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «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. 18318/13-032020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 18484/16-10-2020
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
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
Γαζής Αναστάσιος
3 Μαργέλη Μαρία
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Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
6 Τσιρογιάννης Γεώργιος
6
7
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.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Οι κ.κ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή και Γαζής Αναστάσιος προσήλθαν πριν την συζήτηση του 1
θέµατος της Η.∆.
ου
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆. τα θέµατα 18, 19
και 20.
ου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16
θέµατος της Η.∆. και προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Μαργέλη Μαρία.
ο

ΘΕΜΑ 20 : Απόφαση Ο.Ε. επί της υπ’ αριθµ. πρωτ. 18225/13.10.2020 αίτησης του Ιωάννη Θεριανού, ως
πληρεξουσίου των: 1. Ελισάβετ Αραβανή και 2. Αικατερίνης Κατωπόδη.
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 µε πάγια αντιµισθία, ο οποίος εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής
την παρακάτω εισήγηση-γνωµοδότησή του:
«Ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας οι αιτούσες είχαν εγείρει αγωγή κατά του ∆ήµου Λευκάδας, µε
αντικείµενο την αναγνώριση της κυριότητάς τους σε εδαφικό τµήµα επιφάνειας 4,27 τ.µ. κείµενο εντός οικισµού
Καρυάς, πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος. Η αγωγή των αντιδίκων έγινε δεκτή µε την υπ’ αριθµ.
104/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας. Κατ’ αυτής ασκήθηκε έφεση από τον ∆ήµο και εξεδόθη η υπ’
αριθµ. 274/2019 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, µετά από διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης.
Η απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου επικύρωσε την απόφαση του Ειρηνοδικείου. Εναντίον της απόφασης
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου δεν ασκήθηκε αναίρεση, δυνάµει της υπ’ αριθµ. 381/2019 απόφασης της Ο.Ε., ενώ
η σχετική προθεσµία ήδη παρήλθε χωρίς ν’ ασκηθεί ένδικο µέσο (σχετ. 2236/2020 πιστοποιητικό Πρωτοδικείου
Λευκάδας). Εποµένως η κρίση του δικαστηρίου είναι αµετάκλητη και το επίδικο εδαφικό τµήµα ανήκει στις
αντιδίκους κατά τη δεσµευτική κρίση του ∆ικαστηρίου.
Με την αναφερόµενη στο θέµα αίτησή τους, οι αντίδικοι του ∆ήµου Λευκάδας ζητούν ο ∆ήµος να
συµµορφωθεί εκουσίως µε την απόφαση αυτή και δηλώνουν ότι παραιτούνται από τη διεκδίκηση της
επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης.
Η δικαστική δαπάνη που έχει επιδικαστεί σε βάρος του ∆ήµου ανέρχεται σε 600 ευρώ συνολικά.
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Αν η απόφαση εκτελεστεί αναγκαστικά, µέσω δικαστικού επιµελητή, ο ∆ήµος θα επιβαρυνθεί µε επί πλέον
έξοδα, ανερχόµενα κατά συντηρητική εκτίµηση στο ποσό των 1.000 ευρώ.
Συνεπώς, κατά την κρίση της υπηρεσίας µας, η εκούσια συµµόρφωση του ∆ήµου µε την απόφαση αυτή
είναι προς το συµφέρον του ∆ήµου.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εισηγούµαι στην Ο.Ε.:
1) να κάνει δεκτή την αναφερόµενη στο θέµα αίτηση.
2) ν’ αποδεχθεί την παραίτηση των αντιδίκων από τη δικαστική δαπάνη.
3) να ορίσει την κα Αγγελική Γεωργάκη, υπάλληλο των τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου, πολιτικό µηχανικό,
ώστε να προβεί στην εκούσια συµµόρφωση του ∆ήµου, παραδίδοντας την νοµή του επιδίκου εδαφικού τµήµατος
στους αντιδίκους (στους ίδιους ή σε εκπρόσωπό τους δικηγόρο ή µηχανικό) συντασσοµένου σχετικού πρακτικού
παράδοσης - παραλαβής.»
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή στη συνέχεια είπε: Είµαι κατά της εισήγησης. Να µην
συµµορφωθεί ο ∆ήµος εκουσίως στην απόφαση αυτή.
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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1) κάνει δεκτή την αναφερόµενη στο θέµα αίτηση.
2) αποδέχεται την παραίτηση των αντιδίκων από τη δικαστική δαπάνη.
3) ορίζει την κα Αγγελική Γεωργάκη, υπάλληλο των τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου, πολιτικό µηχανικό,
ώστε να προβεί στην εκούσια συµµόρφωση του ∆ήµου, παραδίδοντας την νοµή του επιδίκου εδαφικού τµήµατος
στους αντιδίκους (στους ίδιους ή σε εκπρόσωπό τους δικηγόρο ή µηχανικό) συντασσοµένου σχετικού πρακτικού
παράδοσης - παραλαβής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 413/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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