ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 19ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 238/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 7 του µηνός Ιουλίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, 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: 10935/3-7-20
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.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Κατωπόδη Νίκη
2 Τυπάλδος Νικόλαος
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Γαζής Αναστάσιος
4
5 Μαργέλη Μαρία
5
6 Κων/νος Σέρβος (αναπλ.)
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.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση έφεσης ενώπιον του Moνοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της
αριθ’29/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθµό µεταξύ των
διαδίκων Αργυρής Μανωλίτση κατά ∆ήµου 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 τα εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η µε αριθµό 29/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας που δίκασε την
αγωγή στο πρώτο βαθµό της Αργυρής Μανωλίτση που στρέφοταν κατά του ∆ήµου Λευκάδας.
Στην ως άνω απόφαση µεταξύ άλλων ιστορούνται τα ακόλουθα:
Αναγνωρίζει ότι κατά την έγκριση του ρυµοτοµικού σχεδίου, τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ 1811-1991 και κατά τη κύρωση της πράξης εφαρµογής η ενάγουσα και η µητέρα της ήταν συγκύριες κατά ποσοστό ¾
και ¼ εξ΄ αδιαιρέτου εδαφικού τµήµατος µεγαλύτερου ακινήτου που βρίσκεται στην θέση Λιµνί ή Βούρκος εντός του
ρυµοτοµικού σχεδίου Αλέξανδρος Νικιάνας της ∆Ε Λευκάδας του οµώνυµου ∆ήµου και σύµφωνα µε το από Ιούλιο
του 2014 τοπογραφικό διάγραµµα των µηχανικών ∆ηµητρίου και Κωνσταντίνας Σούνδια, που είναι συνηµµένο στην
αγωγή, έχει εµβαδόν 61,49 τ.µ., προσδιορίζεται περιµετρικά µε τα στοιχεία (12,13,14,15,16,17,1,2,18,12) και
συνορεύει γύρωθεν: νότια από την πλευρά µε τα στοιχεία (2,18,12) συνολικού µήκους (31,46µ) µε την υπόλοιπη
ιδιοκτησία της ενάγουσας που φέρει ΚΑΕΚ 340050202005/0/0, ήτοι επί της πλευράς (2,18) µήκους 10,35 µ. συν
πλευρά (18,12) µήκους 21,11 µ. δυτικά από την πλευρά µε τα στοιχεία (12,13) µήκους (1,1µ) µε ιδιοκτησία
κληρονόµων Θεοδοσίου Σούνδια και Ολγας Μικρώνη, που φέρει ΚΑΕΚ 340050202009, βόρεια από την πλευρά µε
τα στοιχεία (13,14,15,16,17,1) συνολικού µήκους (32,20µ) µε ιδιοκτησία Γεωργίου Κατωπόδη, που φέρει ΚΑΕΚ
340050202004,ειδικότερα επί πλευράς (13,14) µήκους 0,72 µ. συν πλευρά (14,15) µήκους 4,35µ. συν πλευρά
(15,16) µήκους 1,75µ. συν πλευρά (16,17) µήκους 17,34 µ.συν πλευρά (17,1) µήκους 8,06µ και ανατολικά από την
πλευρά µε τα στοιχεία (1,2) µήκους 2,54 µ. µε δηµοτικό δρόµο, που φέρει ΚΑΕΚ 34005ΕΚ0092/0/0, µε τίτλο κτήσης
την υπ’αριθ’3706/1987 δήλωση αποδοχής κληρονοµίας της συµβολαιογράφου Λευκάδας Ακριβούλας
Βλασσοπούλου-Κερχουλά, που µεταγράφηκε νόµιµα στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Καρυάς στον τόµο
66 µε µε αυξ. αριθµό 36.
Περαιτέρω επιδόθηκε στις 10-6-2020 στο ∆ήµο Λευκάδας και αρχίζει να µετρά αντίστροφα η προθεσµία
άσκησης της έφεσης.
Επειδή έχει εκδοθεί από το Μονοµελές Πρωτοδικείο Λευκάδας απόφαση αµετάκλητη η οποία είναι
αντίθετη από την υπό κρίση απόφαση.
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Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει άµεσο έννοµο συµφέρον να ασκήσει έφεση.
Προς τούτο θεωρώ εύλογο και σκόπιµο να ασκήσει έφεση ο ∆ήµος Λευκάδας κατά της ως άνω
αριθ’29/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.
Εισηγούµαι
Να χορηγηθεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Ν. Καρύδη να
ασκήσει έφεση κατά της αριθ’ αριθ’29/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, να παρασταθεί και να
εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο ενώπιον του αρµοδίου ∆ικαστηρίου όποτε και όταν ήθελε
προσδιορισθεί η ως άνω έφεση.»
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 αυτό αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Ν. Καρύδη, να ασκήσει
έφεση κατά της αριθ’ αριθ’29/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει
το ∆ήµο Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο ενώπιον του αρµοδίου ∆ικαστηρίου όποτε και όταν ήθελε προσδιορισθεί η
ως άνω έφεση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 238/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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