ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 14ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 161/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Μαρτίου του έτους 2021, 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), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.16320/12.03.2021 (ΦΕΚ 996/13.03.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 13371/19-3-2021 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
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Γαζής Αναστάσιος
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Βικέντιος Νικόλαος
5
6 Γιαννιώτης Παναγιώτης
6
7 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
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.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Οµόφωνα προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 5 θέµα της Η.∆., το 7 θέµα της Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 2 Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 10-02-2021 (αρ. εκθ. καταθ. ΜΤ40/2021) αγωγή του Νικολάου
Κοντογιώργη του Πάνου και της Καλλιόπης, του Παναγιώτη Κοντογιώργη του Νικολάου και της Αγγελικής, της
Καλλιόπης Κοντογιώργη του Νικολάου και της Αγγελικής που στρέφεται και µεταξύ άλλων κατά του ∆ήµου
Λευκάδας και απευθύνεται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα Μαυρέτα Καρύδη,
δικηγόρο του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την εξής γνωµοδότησή της:
«Με την εν θέµατι αγωγή οι αντίδικοι ζητούν να αναγνωρισθούν κύριοι σε ακίνητο µε ΚΑΕΚ
340263903041 συνολικού εµβαδού 4.377,78 Τ.Μ που βρίσκεται στη θέση Περιβόλια επί της οδού Καραβέλα
εκτός σχεδίου πόλεως Λευκάδας,το οποίο περιγράφεται µε τα περιµετρικά στοιχεία 149-150-151-152-153-154155—40-49-93—94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141142-143-144-145-146-147-148-149 και ειδικότερα
στο
εξής επιµέρους εδαφικό τµήµα, µε ΚΑΕΚ
34026ΕΚ00009/0/0 πρέπει να αφαιρεθεί το τµήµα γής µε το στοιχείο ∆ ,όπως αποτυπώνεται στο συνηµµένο στην
παρούσα αγωγή ,τοπογραφικό διάγραµµα του Πολιτικού µηχανικού Ιωάννη Ροντογιάννη επιφάνειας µέτρων
τετραγωνικών διακοσίων πενήντα τριών και τριάντα εννέα εκατοστών (253,39) τ.µ,το οποίο περιγράφεται µε τα
περιµετρικά στοιχεία 30-48-157-64-162-67-111-112-113-114-66-61-53-156-50-43-32-30 και συνορεύει γύρωθεν
βόρεια επι τεθλασµένης πλευράς 30-48-157-64-162-67-111 µήκους µέτρων 34,72 συν 9,95 συν 30,47 συν 6,25
συν 4,82 συν 0,43 µε τµήµα (Α) ,Ανατολικά επί τεθλασµένης πλευράς 111-112-113 µήκους µέτρων 4,42 συν 1,41
µε ΚΑΕΚ 34026ΕΚ00009,Νότια εν µέρει επί τεθλασµένης πλευράς 113-114-66-61-53 µήκους µέτρων 0,19 συν
2,24 συν 24,10 συν 12,64 µε τµήµα (Ε) και εν µέρει επί τεθλασµένης πλευράς53-156-50-43-32 µήκους µέτρων 4,01
συν 2,62 συν 18,47 συν 23,92 µε τµήµα(ΣΤ) στα ∆υτικά επι πλευράς 32-30 µήκους µέτρων 3,02 µε τµήµα (Α)

1

Το επίδικο γεωτεµάχιο εµφαίνεται ως ιδιοκτησία του ∆ήµου Λευκάδας ,ο οποίος µε το υπ’αριθ’
πρωτ.9257/2015 έγγραφό του έχει αναγνωρίσει ότι το συγκεκριµένο εδαφικό τµήµα δεν εντάσσεται στην δηµοτική
οδό Καραβέλα και πρόκειται απλώς περί εσφαλµένης απεικόνισης στο διάγραµµα του Εθνικού Κτηµατολογίου
Κατά συνέπεια η αρµόδια υπηρεσία (Υ.∆οµ), προς την οποία η υπηρεσία µας έχει ήδη αποστείλει ερώτηµα
για την υπο κρίση αγωγή ,θα διαβιβάσει το ως άνω έγγραφο µε τις ανάλογες υπηρεσιακές απόψεις προς
επίρρωση των περιεχοµένων αιτιάσεων αυτής (αγωγής).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εισηγούµαστε στην Ο.Ε. την χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία,
Μαυρέτα Ν.Καρύδη να αντικρούσει την από 23-02-2021 (αρ. εκθ. καταθ. ΜΤ40/2021) αγωγή του Νικολάου
Κοντογιώργη του Παναγιώτη Κοντογιώργη, της Καλλιόπης Κοντογιώργη που µεταξύ άλλων και κατά του ∆ήµου
Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας υποβάλλοντας προτάσεις και σχετικά έγγραφα και εν
γένει να εκπροσωπεί το ∆ήµο Λευκάδας µέχρι την τελεσιδικία της υπόθεσης.»
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
Χορηγεί εντολή στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία, Μαυρέτα Ν.Καρύδη, να
αντικρούσει την από 23-02-2021 (αρ. εκθ. καταθ. ΜΤ40/2021) αγωγή του Νικολάου Κοντογιώργη του Παναγιώτη
Κοντογιώργη, της Καλλιόπης Κοντογιώργη που µεταξύ άλλων και κατά του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας υποβάλλοντας προτάσεις και σχετικά έγγραφα και εν γένει να εκπροσωπεί το
∆ήµο Λευκάδας µέχρι την τελεσιδικία της υπόθεσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 161/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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