ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 39ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 462/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
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, 40/20930/31-03-2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την
αριθ. πρωτ: 20963/20-11-2020 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
πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
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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 διάταξης.
ο
Οµόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν µετά το 6 θέµα της Η.∆. τα θέµατα 13, 14, 11 και 12.
ο
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη από το 1 θέµα της Η.∆.
ο
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη από το 2 θέµα της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 13 : Απόφαση Ο.Ε. επί της υπ’ αριθµ. πρωτ. 18743/21.10.2020 αίτησης του Α.Σ. «ΤΑΟΛ».
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 δικηγόρο του ∆ήµου µε
πάγια αντιµισθία κ. ∆ηµήτριο Μασούρα, ο οποίος κατέθεσε την γνωµοδότησή του επί του θέµατος, η οποία έχει ως
εξής:
«Από τα κτηµατολογικά βιβλία του Κτηµατολογικού Γραφείου Καρυάς προκύπτει ότι πράγµατι, στο
γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 340360211001 έχουν συσταθεί δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες, η µεν µε στοιχειό 2, µε ποσοστό
συγκυριότητας 500‰ καταχωρισµένη ως ιδιοκτησία «αγνώστου» και η δε µε στοιχείο 1, µε ποσοστό συγκυριότητας
ο
500‰, καταχωρισµένη ως ιδιοκτησία του πρώην ∆ήµου Σφακιωτών, ευρισκόµενη δε στον 1 όροφο της οικοδοµής.
Τίτλος κτήσης του ∆ήµου Σφακιωτών αναφέρεται η χρησικτησία.
Η κτηµατολογική αυτή εγγραφή είναι αντικειµενικά εσφαλµένη, υπό την έννοια ότι είναι νοµικά αδύνατον να
έχουν συσταθεί οριζόντιες ιδιοκτησίες µε χρησικτησία.
Ο ∆ήµος Σφακιωτών δεν έχει κάποιον νόµιµο τίτλο για το ακίνητο αυτό. Εποµένως, το αληθές ιδιοκτησιακό
καθεστώς δεν µπορεί παρά να συνίσταται στην συγκυριότητα του ∆ήµου στο όλο ακίνητο, µε τα προσόντα της
έκτακτης χρησικτησίας.
Εποµένως, η προτεινόµενη στην αίτηση διευθέτηση θα λειτουργήσει τακτοποιητικά από την άποψη της
δηµιουργίας τίτλου και ορθής καταχώρισης της ιδιοκτησίας στο Κτηµατολόγιο.
Με δεδοµένο ότι ο αιτών συνεταιρισµός προτίθεται ν’ αναλάβει και τα συµβολαιογραφικά έξοδα, η όλη
διαδικασία θα λειτουργήσει προς όφελος του ∆ήµου Λευκάδας, ο οποίος αποτελεί οιονεί καθολικό διάδοχο του
πρώην ∆ήµου Σφακιωτών δυνάµει του ν. 3852/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εισηγούµαστε στην Ο.Ε.:

1

1) Να κάνει δεκτή την αναφερόµενη στο θέµα αίτηση επί της αρχής.
2) Να δοθεί εντολή στον δικηγόρο του ∆ήµου ∆ηµήτριο Μασούρα να υποβάλει για λογαριασµό του ∆ήµου
Λευκάδας, από κοινού µε το ΤΑΟΛ, το οποίο θα εκπροσωπηθεί κανονικά από πληρεξούσιο δικηγόρο του, το
προσήκον ένδικο βοήθηµα ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, σύµφωνα µε τη διάταξη του αρ. 6 ν.
2664/1998, ώστε να διορθωθούν οι πρώτες εγγραφές, να καταργηθούν οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που έχουν
εσφαλµένα συσταθεί και να καταχωριστούν τόσο το ΤΑΟΛ, όσο και ο ∆ήµος Λευκάδας συνιδιοκτήτες του όλου
ακινήτου µε τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας εξ αδιαιρέτου και κατ’ ισοµοιρία, ήτοι κατά 50% έκαστος.
3) Να ορίσει τον ∆ήµαρχο Λευκάδας κ. Χαράλαµπο Καλό, ώστε µετά την διόρθωση των πρώτων
εγγραφών µε την απόφαση που θα εκδοθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω (υπό στοιχείο 2):
- να παραστεί ενώπιον αρµοδίου Συµβολαιογράφου Λευκάδας, επιλογής του αιτούντος συνεταιρισµού, ο
οποίος και θ’ αναλάβει τα πάσης φύσεως συµβολαιογραφικά έξοδα και
- να συµβληθεί µετά του αγροτικού συνεταιρισµού µε την επωνυµία «Αγροτικός Οινοποιητικός και
Ελαιουργικός Συνεταιρισµός Λευκάδας – ΤΑΟΛ», ώστε επί του γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 340360211001/0/0 να
συσταθούν νοµότυπα δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες και να διανεµηθούν ώστε ο ∆ήµος να λάβει στην
αποκλειστική του κυριότητα την οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου ορόφου, η οποία θα έχει ποσοστό συγκυριότητας
στο όλο ακίνητο 500‰ και εµβαδόν 46 τ.µ. ή όσο τυχόν µετρηθεί ακριβέστερα και ο συνεταιρισµός να λάβει την
αντίστοιχη οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου ορόφου, µε ποσοστό συγκυριότητας επίσης 500‰.»
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 ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Κάνει δεκτή την αναφερόµενη στο θέµα αίτηση επί της αρχής.
2) Χορηγεί εντολή στον δικηγόρο του ∆ήµου ∆ηµήτριο Μασούρα να υποβάλει για λογαριασµό του ∆ήµου
Λευκάδας, από κοινού µε το ΤΑΟΛ, το οποίο θα εκπροσωπηθεί κανονικά από πληρεξούσιο δικηγόρο του, το
προσήκον ένδικο βοήθηµα ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, σύµφωνα µε τη διάταξη του αρ. 6 ν.
2664/1998, ώστε να διορθωθούν οι πρώτες εγγραφές, να καταργηθούν οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που έχουν
εσφαλµένα συσταθεί και να καταχωριστούν τόσο το ΤΑΟΛ, όσο και ο ∆ήµος Λευκάδας συνιδιοκτήτες του όλου
ακινήτου µε τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας εξ αδιαιρέτου και κατ’ ισοµοιρία, ήτοι κατά 50% έκαστος.
3) Ορίζει τον ∆ήµαρχο Λευκάδας κ. Χαράλαµπο Καλό, ώστε µετά την διόρθωση των πρώτων εγγραφών µε
την απόφαση που θα εκδοθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω (υπό στοιχείο 2):
- να παραστεί ενώπιον αρµοδίου Συµβολαιογράφου Λευκάδας, επιλογής του αιτούντος συνεταιρισµού, ο
οποίος και θ’ αναλάβει τα πάσης φύσεως συµβολαιογραφικά έξοδα και
- να συµβληθεί µετά του αγροτικού συνεταιρισµού µε την επωνυµία «Αγροτικός Οινοποιητικός και
Ελαιουργικός Συνεταιρισµός Λευκάδας – ΤΑΟΛ», ώστε επί του γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 340360211001/0/0 να
συσταθούν νοµότυπα δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες και να διανεµηθούν ώστε ο ∆ήµος να λάβει στην
αποκλειστική του κυριότητα την οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου ορόφου, η οποία θα έχει ποσοστό συγκυριότητας
στο όλο ακίνητο 500‰ και εµβαδόν 46 τ.µ. ή όσο τυχόν µετρηθεί ακριβέστερα και ο συνεταιρισµός να λάβει την
αντίστοιχη οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου ορόφου, µε ποσοστό συγκυριότητας επίσης 500‰.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 462/2020.
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