ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 31ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 366/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 21 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα 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.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
16234/17-9-20 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
έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Κατωπόδη Νίκη
2 ∆ρακονταειδής Κων/νος
3 Μαργέλη Μαρία
3 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Γαζής Αναστάσιος
4
5 Τυπάλδος Νικόλαος
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
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.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Η κα Κατωπόδη Νίκη, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα
Καρύδη, προς άσκηση Κύριας Παρέµβασης του ∆ήµου Λευκάδας κατά του Βασιλείου Βρεττού και του Ελληνικού
∆ηµοσίου και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά τη
συνεδρίαση αυτού µε την νέα διαδικασία του Κώδικα Πολ. ∆ κατάθεσης προτάσεων εντός εκατό ηµερών.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών
της Επιτροπής την γνωµοδότηση της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η αριθ’66/2020 αγωγή του Βασιλείου Βρεττού που στρέφεται κατά των Ιωάννη
Γαζή ∆ήµητρας χήρας Σπυρίδωνος Γαζή και Ελληνικού ∆ηµοσίου για την διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο
Ελληνικό Κτηµατολόγιο
Και συγκεκριµένα ο πρώτος Βασίλειος Βρεττός ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή του.
Να αναγνωριστεί για τους λόγους αυτούς που αναφέρει στο ιστορικό της παρούσης αποκλειστικός κύριος,
νοµέας και κάτοχος του ως περιγραφόµενου ακινήτου του, που βρίσκεται στη θέση ‘’ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ’’, στην αγροτική
περιφέρεια της τοπικής κοινότητας Νυδριού , της δηµοτικής ενότητας Ελλοµένου του ∆ήµου Λευκάδας, µε ΚΑΕΚ
340312602027/0/0, εµβαδού δύο χιλιάδων δύο τετραγωνικών µέτρων και σαράντα έξι εκατοστών (2.002,46) µ2
όπως αυτό φαίνεται στο από 4/2020 τοπογραφικό διάγραµµα γεωµετρικών µεταβολών, των πολιτικών µηχανικών
Λεονάρδου Ζιώγκα και Ανέστη Νάση, περικλειόµενο στα στοιχεία (27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, a1. a2. a5. 27) συνορεύει δε κατά το ως άνω τοπογραφικό
διάγραµµα επί πλευράς (27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39) µήκους µέτρων δύο και δύο εκατοστών (2,02)
µ2 συν τριών και έξι εκατοστών (3,06) µ2 συν πέντε και ογδόντα τριών εκατοστών (5,83)Μ συν έξι και εξήντα πέντε
εκατοστών (6,65),Μ συν πέντε και δέκα επτά εκατοστών (5,17)Μ συν έξι και είκοσι εννέα εκατοστών (6,29)Μ συν
δύο και πενήντα εκατοστών (2,50)Μ συν δύο και σαράντα τριών εκατοστών (2,43)Μ συν ενενήντα εννιά εκατοστών
(0,,99)Μ συν τριών και δέκα πέντε εκατοστών (3,15)Μ συν είκοσι και εβδοµήντα εννέα εκατοστών (20,79)Μ συν
εννέα και πενήντα ενός εκατοστών (9,51)Μ, µε ασφαλτοστρωµένη αγροτική οδό, επί πλευράς (39-40-41-12-43-4445) µήκους µέτρων ενός και ογδόντα πέντε εκατοστών (1,85)Μ συν τριών και δύο εκατοστών (3,02)Μ συν
τεσσάρων και είκοσι επτά εκατοστών (4,27)Μ συν επτά και ογδόντα πέντε εκατοστών (7,85)Μ συν τεσσάρων και
εξήντα επτά εκατοστών (4,67)Μ συν επτά και εξήντα τριών εκατοστών (7,63)Μ ως και επί πλευράς (45-46-47-4849-50-51-52) µήκους µέτρων ένδεκα και εξήντα εννιά εκατοστών (11,69)Μ συν δέκα τριών (13,00)Μ συν πέντε και
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δέκα πέντε εκατοστών (5,15)Μ συν τεσσάρων και σαράντα πέντε εκατοστών (4,45)Μ συν ένδεκα και εβδοµήντα
τριών εκατοστών (11,73)Μ συν πέντε και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών (5,94)Μ συν τριών και ογδόντα ενός
εκατοστών (3,81)Μ, µε ιδιοκτησία Ιωάννη Γαζή και επί πλευράς (52-a1-a2-a5-27) µήκους µέτρων είκοσι ενός και
είκοσι τριών εκατοστών (21,23)Μ συν είκοσι τεσσάρων και τριών εκατοστών (24,03)Μ συν δέκα πέντε και ογδόντα
επτά εκατοστών (15,87)Μ συν ενός και πενήντα τριών εκατοστών (1,53)Μ µε ιδιοκτησία Χρυσοστόµου Βασιλείου
Βρεττού , εγγονού του πατέρα µου ( πρώην ιδιοκτησία κληρονοµούµενου κτηθείσα από διαφορετικό τίτλο), το
οποίο όµορο ακίνητο άφησε στον εγγονό του µε την ίδια ως άνω διαθήκη.
Συγκεκριµένα:
ου

ου

1. Έναντι του 1 και 2 των εναγοµένων ΚΑΕΚ 340312602024/0/0.
Του τµήµατος (Α), που βρίσκεται νοτιοδυτικά και νότια του όλου ακινήτου µου, το οποίο περικλείεται
στα
στοιχεία
41,42,43,44,45,46,47,48,a10.41
στο
οποίο
λανθασµένα
εκδόθη
ου
ης
ΚΑΕΚ3403112602024/0/0 ιδιοκτησίας σύµφωνα µε το κτηµατολόγιο του 1 και της 2 των
εναγοµένων, εµβαδού 17,06 µ2
το οποίο συνορεύει επί της τεθλασµένης πλευράς
ου
ης
41,42,43,44,45,46,47,48 µήκους µέτρων 54,26 µε ιδιοκτησία 1 και 2 των εναγοµένων, επί
τεθλασµένης πλευράς 41, a10, 48 µήκους µέτρων 53,87 µε την συνεχόµενη ιδιοκτησία µου.
ου

2. Έναντι του 3 των εναγόµενων Ελληνικού ∆ηµοσίου. ΚΑΕΚ 34031ΕΚ 00039/0/0
Του τµήµατος (∆) που βρίσκεται νοτιοανατολικά του όλου ακινήτου µου, το οποίο περικλείεται στα
στοιχεία
27,28,29,30,31,32,33,34,a7,a6,a5,27
στο
οποίο
λανθασµένα
εκδόθη
ΚΑΕΚ
34034ΕΚ00039/0/0, ιδιοκτησίας συµφώνα µε το κτηµατολόγιο του Ελληνικού ∆ηµοσίου, εµβαδού
40,99 µ2 το οποίο συνορεύει επί της τεθλασµένης πλευράς 27,28,29,30,31,32,33,34 µήκους µέτρων
34,43, µε δηµόσιο αγροτική οδό µε ΚΑΕΚ 34031ΕΚ00039/0/0, επί της τεθλασµένης πλευράς
a7,a6,a5,27 µήκους µέτρων 32,01 µε την συνεχόµενη ιδιοκτησία µου µε ΚΑΕΚ 340312602027/0/0
ου

3. Έναντι του 3 των εναγοµένων Ελληνικού ∆ηµοσίου. ΚΑΕΚ 34031ΕΚ00039/0/0
Του τµήµατος (Γ) που βρίσκεται ανατολικά του όλου ακινήτου µου, το οποίο περικλείεται στα στοιχειά
36,37,38,39,40,a8,36, στο οποίο λανθασµένα εκδόθη ΚΑΕΚ 34031ΕΚ00039/0/0 , ιδιοκτησίας
σύµφωνα µε το κτηµατολόγιο του Ελληνικού ∆ηµοσίου, εµβαδού 42,95 µ2 το οποίο συνορεύει επί της
τεθλασµένης πλευράς 36,37,38,39, µήκους µέτρων 33,45 µε δηµόσια αγροτική οδό µε ΚΑΕΚ
ου
ης
34031ΕΚ0039/0/0 ,επί της πλευράς 39,40 µήκους µέτρων 1,85 µε ακίνητο του 1 και της 2 των
εναγοµένων µε ΚΑΕΚ 340312602024/0/0 και επί της τεθλασµένης πλευράς 40,a8,36 µήκους µέτρων
33,99 µε την συνεχόµενη ιδιοκτησία µου µε ΚΑΕΚ 340312602027/0/0.
4. Τµήµα έχει καταχωρηθεί λανθασµένα από το Κτηµατολόγιο στην ιδιοκτησία µου, που όµως δεν ανήκει
στην ιδιοκτησία µου και πρέπει να αποδοθεί στη δηµόσια αγροτική οδό.
Του τµήµατος (Ζ) που βρίσκεται νοτιοανατολικά του όλου ακινήτου του , το οποίο περικλείεται στα
στοιχεία 34,35,36,34 στο οποίο λανθασµένα εκδόθη ΚΑΕΚ 340312602027/0/0, καθώς είναι τµήµα της
αγροτικής οδού ιδιοκτησίας σύµφωνα µε το κτηµατολόγιο του Ελληνικού ∆ηµοσίου, εµβαδού 0,73 µ2
το οποίο συνορεύει επί της πλευράς, 36,34 µήκους µέτρων 3,27 µε την αγροτική οδό µε ΚΑΕΚ
34031ΕΚ00039/0/0, επί της πλευράς 34,35,36 µήκους µέτρων 3,42 µε την συνεχόµενη ιδιοκτησία µου
µε ΚΑΕΚ 340312602027/0/0
∆υνάµει του υπ αριθµ 41812 ΑΠΑ 2020 διαβιβαστικού εγγράφου προς την ∆ιεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών του
∆ήµου Λευκάδας περιέχονται τα ακόλουθα:
Κατόπιν έλεγχου βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται στην Υπηρεσία µας διαπιστώθηκε ότι στη
θέση ‘’Μαργαρίτη’’ της Τοπικής Κοινότητας Νυδριού της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου του ∆ήµου
Λευκάδας, στη θέση που εντοπίζεται το γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 340312602027 δεν υπάρχουν γνωστά
καταγεγραµµένα δηµόσια κτήµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών.
Για το εν λόγω γεωτεµάχιο δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος ιδιοκτησιακού µέχρι σήµερα, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ΑΝ/1539/1938
Το τµήµα του γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 34031ΕΚ00039 που εφάπτεται στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 340312602027 δεν
αποτελεί επαρχιακή οδό αρµοδιότητας της υπηρεσίας µας. Η
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Λευκάδας παρακαλείται όπως ελέγξει για τυχόν δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας επί της ανωτέρω οδού
Επειδή περαιτέρω διαβίβασε η Υπηρεσία της Υ∆ΟΜ προς την Νοµική Υπηρεσία την υπο κρίση αγωγή µε αίτηµα
στο Πρόεδρο της Κοινότητας Νυδριού να απαντήσει περί τυχόν αµφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωµάτων του
∆ήµου Λευκάδας από τρίτους επι της οδού.
Επειδή κρίνω ως Νοµικός Σύµβουλος να ασκήσει Κύρια Παρέµβαση ο ∆ήµος Λευκάδας διότι µε το ως άνω
διαβιβαστικό της Κτηµατικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι δεν έχει το Ελληνικό ∆ηµόσιο κανένα κυριαρχικό
εµπράγµατο επι της επίδικης οδού
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ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να τεθεί το θέµα στην Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας και να χορηγήσει εντολή στη
∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Ν. Καρύδη προς άσκηση Κύριας Παρέµβασης του
∆ήµου Λευκάδας κατά του Βασιλείου Βρεττού και του Ελληνικού ∆ηµοσίου στην µεταξύ του πρώτου εγερθείσα
αγωγή κατά των Ιωάννη Γαζή ∆ήµητρας χήρας Σπυρίδωνος Γαζή και Ελληνικού ∆ηµοσίου για την διόρθωση των
αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηµατολόγιο
και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας. Εν γένει δε να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε
οποιοδήποτε τρόπο ήθελε απαιτηθεί .»
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
α
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Ν. Καρύδη, προς
άσκηση Κύριας Παρέµβασης του ∆ήµου Λευκάδας κατά του Βασιλείου Βρεττού και του Ελληνικού ∆ηµοσίου στην
µεταξύ του πρώτου εγερθείσα αγωγή κατά των Ιωάννη Γαζή ∆ήµητρας χήρας Σπυρίδωνος Γαζή και Ελληνικού
∆ηµοσίου για την διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηµατολόγιο και εκπροσώπησης του ∆ήµου
Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας. Εν γένει δε να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του
∆ήµου Λευκάδας µε οποιοδήποτε τρόπο ήθελε απαιτηθεί .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 366/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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