ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 55ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 381/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 28 του µήνα Νοεµβρίου του έτους
2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ. 27172/24-11-17 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα
µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Σέρβος Κων/νος
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της παράταξης της πλειοψηφίας, αναπληρώνει το
τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σκλαβενίτη Ευάγγελο.
ου
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 3 εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για ορισµό των ∆ικηγόρων: 1) Μαυρέτας Καρύδη και 2)
Αικατερίνης Τσερέ, δικηγόρων του ∆ήµου Λευκάδας, και 3) Ανδρέα Στραγαλινού και 4)Παναγιώτη Γληγόρη,
δικηγόρων του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, από κοινού ή καθένας χωριστά, για παράσταση πολιτικής
αγωγής και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας, κατά
την δικάσιµο της 30ης Noεµβρίου 2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός
ηµερήσιας διάταξης θέµατος, σχετικά µε ορισµό των ∆ικηγόρων: 1) Μαυρέτας Καρύδη και 2) Αικατερίνης
Τσερέ, δικηγόρων του ∆ήµου Λευκάδας, και 3) Ανδρέα Στραγαλινού και 4)Παναγιώτη Γληγόρη, δικηγόρων
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, από κοινού ή καθένας χωριστά, για παράσταση πολιτικής αγωγής και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας, κατά την
δικάσιµο της 30ης Noεµβρίου 2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την
εισήγηση της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η ΑΒΜ:1534 /2016 και ABΩ 44 /2017 κατηγορητήριο της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Λευκάδας σύµφωνα µε την οποία επάγονται τα ακόλουθα:
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ:
1) ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2) ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ∆ΡΑΚΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
Κατηγορούνται ως υπαίτιοι του ότι στους κατωτέρω τόπους και χρόνους τέλεσαν τις εξής αξιόποινες πράξεις:
Κατηγορούνται ως υπαίτιοι του ότι στην Τοπική Κοινότητα Αθανίου ∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων στις
παρακάτω αναφερόµενες θέσεις σε απροσδιόριστο επακριβώς χρόνο αλλά οπωσδήποτε δικαστικής ή
διοικητικής διαδικασίας επελήφθησαν δηµοσίου κτήµατος που αναµφισβήτητα βρισκόταν στην κατοχή του
∆ηµοσίου.
ος
Πιο συγκεκριµένα ,θέλοντας να καταλάβει δηµόσια έκταση, ο µεν 1
(Θεόδωρος Κορφιάτης) µιαν έκταση
εµβαδού 54.994,09 τ.µ που βρίσκεται στη θέση <<Παλιοαθεµωνιά>> περιοχής, Νηράς Τ.Κ Αθανίου

1

εµφαινόµενη στο από Ιανουάριο έτους 2012 τοπογραφικό διάγραµµα του πολιτικού µηχανικού Αγγέλου
Ροµποτή, εκπροσωπούµενος αρχικά µέσω πληρεξουσίου ενώπιον της συµβολαιογράφου Λευκάδας
Ακριβούλας Βλασσοπούλου- Κερχουλά κατά την 6/2/2012, αποδέχτηκε την επίµαχη έκταση ως τάχα
κληρονοµιαία περιουσία συνιστώσα δήθεν <<ξηρικό αγρόκτηµα µε αναβαθµίδες (πεζούλες)>>, προερχοµένη
τάχα από τον πατέρα του Βασίλειο Κορφιάτη του Χρήστου αποβιώσαντα την 21-2-1969 στο Γένι Βλυχού
ο
Λευκάδας, προσποιούµενος από τότε (2 /1969) αδιάλειπτη νοµή της έκτασης διανοία κυρίου και χωρίς να έχει
κάνει αποδοχή, ενώ κατόπιν, µετά την σύνταξη, αποδοχής της κληρονοµίας, εντός του έτους 2012 κατέλαβε
αυτογνωµόνως και αυθαίρετα την ανωτέρω έκταση.
ος
Ο δε 2 (Ζαφείριος ∆ρακάτος) θέλοντας να καταλάβει οµοίως µιαν έκταση εµβαδού 45.847,82 τ.µ που
βρίσκεται στη θέση <<Βαρκό>> ή Βαρκά της Τ.Κ Αθανασίου ∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων, εµφαινόµενη
στο από Ιανουάριο έτους 2012 τοπογραφικό διάγραµµα του πολιτικού µηχανικού Αγγέλου Ροµποτή , κατά την
7/2/2012 εµφανιζόµενος αυτοπρόσωπα ενώπιον της συµβολαιογράφου Λευκάδας Ακριβούλας Βλασσοπούλου Κερχουλά, αποδέχτηκε την επίµαχη έκταση ως τάχα κληρονοµιαία περιουσία συνιστώσα δήθεν ξηρικό
αγρόκτηµα µε αναβαθµίδες, προερχόµενη
από την θεία του Ακριβή σύζυγο ∆ηµητρίου Κατσιγιάννη
αποβιώσασα την 13/6/1958 στο Αθάνι Λευκάδας, προσποιούµενος από τότε (6/1958) αδιάλειπτη νοµή της
έκτασης διανοία κυρίου και χωρίς να έχει κάνει αποδοχή,ενώ κατόπιν, µετά την σύνταξη αποδοχής της
κληρονοµίας , εντός του έτους 2012 κατέλαβε αυτογνωµόνως και αυθαίρετα την ανωτέρω έκταση.
Στην πράξη δε αυτή προέβησαν τελώντας αναµφιβόλως εν γνώσει τους ότι τα εν λόγω κτήµατα αποτελούσαν
δηµοτικές εκτάσεις του ενοποιουµένου ∆ήµου Λευκαδίων , κατά την έννοια του αρ.1 παρ.1 του Α.Ν.263/1968
και ανήκαν στην αναµφισβήτητη κατοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Κατά παράβαση των άρθρων 1,12,14,26 παρ.1α,27 παρ.1,45,46,παρ.1β.51,53,57,79,80 ΠΚ και άρθρου 23
παρ.1 του ΑΝ 1539/1938,όπως η παρ. 3αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ.2 του ΑΝ 263/1968,σε συνδυασµό
µε άρθρο 1.Ν∆ 31/1968
Περαιτέρω η ως άνω υπόθεση εκδικάζεται µε κατηγορούµενους ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου
Λευκάδας στις 15-2-2018 µε κατηγορούµενους τους:
1)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2) ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
3) ΘΕΟ∆ΩΡΟ ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4) ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ
5) ΖΑΦΕΙΡΙΟ ∆ΡΑΚΑΤΟ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
6) ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
7) ΞΑΝΘΗΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
8) ΙΩΑΝΝΗ ΣΙ∆ΕΡΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
9) ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΣΙ∆ΕΡΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
για παράβαση του άρθρου 23 παρ.1 Ν.1539/1938, ,όπως η παρ. 3αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ.2 του
ΑΝ 263/1968,σε συνδυασµό µε άρθρο 1.Ν∆ 31/1968 και άρθρα 1 παρ.4 και 62 παρ.2 του Ν.590/1977.
όπως ειδικότερα ορίζεται στο κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας (ΑΒΜ 1719/2015),ΑΒΩ
1319/2014 .
Επειδή το ως άνω εκκρεµές ∆ικαστήριο έχει άµεση συνάφεια µε το ∆ικαστήριο που θα εκδικασθεί στις
15-2-2018, δέον όπως οριστούν εκτός από την Καρύδη Μαυρέτα και την Αικατερίνη Τσερέ ∆ικηγόρων του
∆ήµου Λευκάδας και οι ∆ικηγόροι του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ανδρέας Στραγαλινός και Παναγιώτης
Γληγόρης, διότι επιπλέον έχουν εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία στο Ποινικό δίκαιο , αλλά έχουν µελετήσει
την ως άνω συγκεκριµένη υπόθεση και αναµένεται να ασκήσουν ενώπιον των καθύλιν αρµοδίων δικαστηρίων
διεκδικητική αγωγή για να παρασταθούν ως πολιτική αγωγή του ∆ήµου Λευκάδας για το ποσό των 30 ευρώ,µε
επιφύλαξη, δυνάµει του αριθ' ΑΒΜ ΑΒΜ:1534 /2016 και ABΩ 44 /2017
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ,
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να παρασταθεί ο ∆ήµος Λευκάδας ως πολιτικώς ενάγων, ήτοι να ασκήσει πολιτική αγωγή για
χρηµατική ικανοποίηση εξαιτίας ηθικής βλάβης, ποσού τριάντα ευρώ (30) µε επιφύλαξη να αξιώσει τη πλήρη
αποζηµίωση για την
ανωτέρω αιτία στα αρµόδια πολιτικά δικαστήρια, ενώπιον του Μονοµελούς
Πληµµελειοδικείου Λευκάδας στην δικάσιµο της 30ης-11-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση
δικάσιµο, κατά των
1) ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και
2) ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ∆ΡΑΚΑΤΟΥ
για παράβαση του άρθρου 23 παρ.1 Ν.1539/1938, ,όπως η παρ. 3αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ.2 του
ΑΝ 263/1968,σε συνδυασµό µε άρθρο 1.Ν∆ 31/1968 και άρθρα 1 παρ.4 και 62 παρ.2 του Ν.590/1977.
όπως ειδικότερα ορίζεται στο κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας. δυνάµει του αριθ'ΑΒΜ
ΑΒΜ:1534 /2016 και ABΩ 44 /2017
Η κατά τα ανωτέρω ηθική βλάβη του ∆ήµου Λευκάδας συνίσταται στην προσβολή του κύρους του ∆ήµου
Λευκάδας από την παράνοµη και αυθαίρετη κατάληψη εκ µέρους των ανωτέρω κατηγορουµένων της δηµοτικής
έκτασης που αναφέρεται στο ως άνω κατηγορητήριο.
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Να οριστούν οι δικηγόροι του ∆ήµου Λευκάδας: Μαυρέτα Καρύδη και Αικατερίνη Τσερέ και οι δικηγόροι
∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ανδρέας Στραγαλινός και Παναγιώτης Γληγόρης, από κοινού ή καθένας
χωριστά, για να παρασταθούν ενώπιον του ως άνω ∆ικαστηρίου ως συνήγοροι πολιτικής αγωγής του ∆ήµου
Λευκάδας για αποζηµίωση λόγω ηθικής βλάβης αυτού και να υπερασπίσουν τα συµφέροντα του ∆ήµου
Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιµο της 30ης Νοεµβρίου 2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή δικάσιµο
µε κατηγορούµενους τους:
1) ΘΕΟ∆ΩΡΟ ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2) ΖΑΦΕΙΡΙΟ ∆ΡΑΚΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
κάτοικοι Αθανίου Λευκάδας οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση των άρθρων άρθρων 1,12,14,26
παρ.1α,27 παρ.1,45,46,παρ.1β.51,53,57,79,98 ΠΚ και άρθρου 23 παρ.1 του ΑΝ 1539/1938,όπως η παρ.
3αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ.2 του ΑΝ 263/1968,σε συνδιασµό µε άρθρο 1.Ν∆ 31/1968 και ειδικότερα
όπως ορίζεται στο κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας αριθ'ΑΒΜ ΑΒΜ:1534 /2016 και
ABΩ 44 /2017.
Συγκεκριµένα, κατηγορούνται ως υπαίτιοι του ότι στην Τοπική Κοινότητα Αθανίου ∆ηµοτικής Ενότητας
Απολλωνίων στις παρακάτω αναφερόµενες θέσεις σε απροσδιόριστο επακριβώς χρόνο αλλά οπωσδήποτε
δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας επελήφθησαν δηµοσίου κτήµατος που αναµφισβήτητα βρισκόταν στην
κατοχή του ∆ηµοσίου.
ος
(Θεόδωρος Κορφιάτης) µιαν έκταση
Πιο συγκεκριµένα ,θέλοντας να καταλάβει δηµόσια έκταση, ο µεν 1
εµβαδού 54.994,09 τ.µ που βρίσκεται στη θέση <<Παλιοαθεµωνιά>> περιοχής, Νηράς Τ.Κ Αθανίου
εµφαινόµενη στο από Ιανουάριο έτους 2012 τοπογραφικό διάγραµµα του πολιτικού µηχανικού Αγγέλου
Ροµποτή, εκπροσωπούµενος αρχικά µέσω πληρεξουσίου ενώπιον της συµβολαιογράφου Λευκάδας
Ακριβούλας Βλασσοπούλου- Κερχουλά κατά την 6/2/2012, αποδέχτηκε την επίµαχη έκταση ως τάχα
κληρονοµιαία περιουσία συνιστώσα δήθεν <<ξηρικό αγρόκτηµα µε αναβαθµίδες (πεζούλες)>>, προερχοµένη
τάχα από τον πατέρα του Βασίλειο Κορφιάτη του Χρήστου αποβιώσαντα την 21-2-1969 στο Γένι Βλυχού
ο
Λευκάδας, προσποιούµενος από τότε (2 /1969) αδιάλειπτη νοµή της έκτασης διανοία κυρίου και χωρίς να έχει
κάνει αποδοχή, ενώ κατόπιν, µετά την σύνταξη, αποδοχής της κληρονοµίας, εντός του έτους 2012 κατέλαβε
αυτογνωµόνως και αυθαίρετα την ανωτέρω έκταση.
ος
Ο δε 2 (Ζαφείριος ∆ρακάτος) θέλοντας να καταλάβει οµοίως µιαν έκταση εµβαδού 45.847,82 τ.µ που
βρίσκεται στη θέση <<Βαρκό>> ή Βαρκά της Τ.Κ Αθανασίου ∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων, εµφαινόµενη
στο από Ιανουάριο έτους 2012 τοπογραφικό διάγραµµα του πολιτικού µηχανικού Αγγέλου Ροµποτή , κατά την
7/2/2012 εµφανιζόµενος αυτοπρόσωπα ενώπιον της συµβολαιογράφου Λευκάδας Ακριβούλας Βλασσοπούλου Κερχουλά, αποδέχτηκε την επίµαχη έκταση ως τάχα κληρονοµιαία περιουσία συνιστώσα δήθεν ξηρικό
αγρόκτηµα µε αναβαθµίδες, προερχόµενη
από την θεία του Ακριβή σύζυγο ∆ηµητρίου Κατσιγιάννη
αποβιώσασα την 13/6/1958 στο Αθάνι Λευκάδας, προσποιούµενος από τότε (6/1958) αδιάλειπτη νοµή της
έκτασης διανοία κυρίου και χωρίς να έχει κάνει αποδοχή,ενώ κατόπιν, µετά την σύνταξη αποδοχής της
κληρονοµίας , εντός του έτους 2012 κατέλαβε αυτογνωµόνως και αυθαίρετα την ανωτέρω έκταση.
Στην πράξη δε αυτή προέβησαν τελώντας αναµφιβόλως εν γνώσει τους ότι τα εν λόγω κτήµατα αποτελούσαν
δηµοτικές εκτάσεις του ενοποιουµένου ∆ήµου Λευκαδίων , κατά την έννοια του αρ.1 παρ.1 του Α.Ν.263/1968
και ανήκαν στην αναµφισβήτητη κατοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Κατά παράβαση των άρθρων 1,12,14,26 παρ.1α,27 αρ.1,45,46,παρ.1β.51,53,57,79,80 ΠΚ και άρθρου 23
παρ.1 του ΑΝ 1539/1938,όπως η παρ. 3αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ.2 του ΑΝ 263/1968,σε συνδιασµό
µε άρθρο 1.Ν∆ 31/1968 και εν γένει να υπερασπίσουν τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο
τρόπο.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Να παρασταθεί ο ∆ήµος Λευκάδας ως πολιτικώς ενάγων, ήτοι να ασκήσει πολιτική αγωγή για
χρηµατική ικανοποίηση εξαιτίας ηθικής βλάβης, ποσού τριάντα ευρώ (30) µε επιφύλαξη να αξιώσει τη πλήρη
αποζηµίωση για την
ανωτέρω αιτία στα αρµόδια πολιτικά δικαστήρια, ενώπιον του Μονοµελούς
Πληµµελειοδικείου Λευκάδας στην δικάσιµο της 30ης-11-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση
δικάσιµο, κατά των
1) ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και
2) ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ∆ΡΑΚΑΤΟΥ
για παράβαση του άρθρου 23 παρ.1 Ν.1539/1938, ,όπως η παρ. 3αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ.2 του
ΑΝ 263/1968,σε συνδυασµό µε άρθρο 1.Ν∆ 31/1968 και άρθρα 1 παρ.4 και 62 παρ.2 του Ν.590/1977.
όπως ειδικότερα ορίζεται στο κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας. δυνάµει του αριθ'ΑΒΜ
ΑΒΜ:1534 /2016 και ABΩ 44 /2017
Η κατά τα ανωτέρω ηθική βλάβη του ∆ήµου Λευκάδας συνίσταται στην προσβολή του κύρους του
∆ήµου Λευκάδας από την παράνοµη και αυθαίρετη κατάληψη εκ µέρους των ανωτέρω κατηγορουµένων της
δηµοτικής έκτασης που αναφέρεται στο ως άνω κατηγορητήριο.
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Να οριστούν οι δικηγόροι του ∆ήµου Λευκάδας: Μαυρέτα Καρύδη και Αικατερίνη Τσερέ και οι δικηγόροι
∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ανδρέας Στραγαλινός και Παναγιώτης Γληγόρης, από κοινού ή καθένας
χωριστά, για να παρασταθούν ενώπιον του ως άνω ∆ικαστηρίου ως συνήγοροι πολιτικής αγωγής του ∆ήµου
Λευκάδας για αποζηµίωση λόγω ηθικής βλάβης αυτού και να υπερασπίσουν τα συµφέροντα του ∆ήµου
Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιµο της 30ης Νοεµβρίου 2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή δικάσιµο
µε κατηγορούµενους τους:
1) ΘΕΟ∆ΩΡΟ ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2) ΖΑΦΕΙΡΙΟ ∆ΡΑΚΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
κάτοικοι Αθανίου Λευκάδας οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση των άρθρων άρθρων 1,12,14,26
παρ.1α,27 παρ.1,45,46,παρ.1β.51,53,57,79,98 ΠΚ και άρθρου 23 παρ.1 του ΑΝ 1539/1938,όπως η παρ.
3αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ.2 του ΑΝ 263/1968,σε συνδιασµό µε άρθρο 1.Ν∆ 31/1968 και ειδικότερα
όπως ορίζεται στο κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας αριθ'ΑΒΜ ΑΒΜ:1534 /2016 και
ABΩ 44 /2017.
Συγκεκριµένα, κατηγορούνται ως υπαίτιοι του ότι στην Τοπική Κοινότητα Αθανίου ∆ηµοτικής Ενότητας
Απολλωνίων στις παρακάτω αναφερόµενες θέσεις σε απροσδιόριστο επακριβώς χρόνο αλλά οπωσδήποτε
δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας επελήφθησαν δηµοσίου κτήµατος που αναµφισβήτητα βρισκόταν στην
κατοχή του ∆ηµοσίου.
ος
(Θεόδωρος Κορφιάτης) µιαν έκταση
Πιο συγκεκριµένα, θέλοντας να καταλάβει δηµόσια έκταση, ο µεν 1
εµβαδού 54.994,09 τ.µ που βρίσκεται στη θέση <<Παλιοαθεµωνιά>> περιοχής, Νηράς Τ.Κ Αθανίου
εµφαινόµενη στο από Ιανουάριο έτους 2012 τοπογραφικό διάγραµµα του πολιτικού µηχανικού Αγγέλου
Ροµποτή, εκπροσωπούµενος αρχικά µέσω πληρεξουσίου ενώπιον της συµβολαιογράφου Λευκάδας
Ακριβούλας Βλασσοπούλου- Κερχουλά κατά την 6/2/2012, αποδέχτηκε την επίµαχη έκταση ως τάχα
κληρονοµιαία περιουσία συνιστώσα δήθεν <<ξηρικό αγρόκτηµα µε αναβαθµίδες (πεζούλες)>>, προερχοµένη
τάχα από τον πατέρα του Βασίλειο Κορφιάτη του Χρήστου αποβιώσαντα την 21-2-1969 στο Γένι Βλυχού
ο
Λευκάδας, προσποιούµενος από τότε (2 /1969) αδιάλειπτη νοµή της έκτασης διανοία κυρίου και χωρίς να έχει
κάνει αποδοχή, ενώ κατόπιν, µετά την σύνταξη, αποδοχής της κληρονοµίας, εντός του έτους 2012 κατέλαβε
αυτογνωµόνως και αυθαίρετα την ανωτέρω έκταση.
ος
Ο δε 2 (Ζαφείριος ∆ρακάτος) θέλοντας να καταλάβει οµοίως µιαν έκταση εµβαδού 45.847,82 τ.µ που
βρίσκεται στη θέση <<Βαρκό>> ή Βαρκά της Τ.Κ Αθανασίου ∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων, εµφαινόµενη
στο από Ιανουάριο έτους 2012 τοπογραφικό διάγραµµα του πολιτικού µηχανικού Αγγέλου Ροµποτή , κατά την
7/2/2012 εµφανιζόµενος αυτοπρόσωπα ενώπιον της συµβολαιογράφου Λευκάδας Ακριβούλας Βλασσοπούλου Κερχουλά, αποδέχτηκε την επίµαχη έκταση ως τάχα κληρονοµιαία περιουσία συνιστώσα δήθεν ξηρικό
αγρόκτηµα µε αναβαθµίδες, προερχόµενη
από την θεία του Ακριβή σύζυγο ∆ηµητρίου Κατσιγιάννη
αποβιώσασα την 13/6/1958 στο Αθάνι Λευκάδας, προσποιούµενος από τότε (6/1958) αδιάλειπτη νοµή της
έκτασης διανοία κυρίου και χωρίς να έχει κάνει αποδοχή,ενώ κατόπιν, µετά την σύνταξη αποδοχής της
κληρονοµίας , εντός του έτους 2012 κατέλαβε αυτογνωµόνως και αυθαίρετα την ανωτέρω έκταση.
Στην πράξη δε αυτή προέβησαν τελώντας αναµφιβόλως εν γνώσει τους ότι τα εν λόγω κτήµατα αποτελούσαν
δηµοτικές εκτάσεις του ενοποιουµένου ∆ήµου Λευκαδίων , κατά την έννοια του αρ.1 παρ.1 του Α.Ν.263/1968
και ανήκαν στην αναµφισβήτητη κατοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Κατά παράβαση των άρθρων 1,12,14,26 παρ.1α,27 αρ.1,45,46,παρ.1β.51,53,57,79,80 ΠΚ και άρθρου 23
παρ.1 του ΑΝ 1539/1938,όπως η παρ. 3αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ.2 του ΑΝ 263/1968,σε συνδιασµό
µε άρθρο 1.Ν∆ 31/1968 και εν γένει να υπερασπίσουν τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο
τρόπο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 381/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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