ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 25ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 298/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 14 του µηνός Αυγούστου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή 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:
13606/10-8-20 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 Τυπάλδος Νικόλαος
2 Κατωπόδη Νίκη
2 Γαζής Αναστάσιος
3 Μαργέλη Μαρία
3 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Τσιρογιάννης Γεώργιος
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7
7
8
8
9
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο. Ε. περί µη άσκησης ενδίκων µέσων κατά της µε αριθµό 227/2019 απόφασης Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας µε την οποία έγινε δεκτή η µε αριθµό κατάθεσης 89/2017 αγωγή του ΟΑΕ∆ εκτός των
άλλων και κατά του ∆ήµου Λευκάδας απευθυνόµενη προς το Μονοµελές Πρωτοδικείο Λευκάδας.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη της
Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/10 παρ.2. όπως αυτές ισχύουν.
την µε αριθµό κατάθεσης 89/2017 αγωγή του ΟΑΕ∆εκτός των άλλων και κατά του ∆ήµου Λευκάδας,
το µε αριθµό πρωτ. εσωτ. 1507/2017 έγγραφο της Πολεοδοµίας Λευκάδας (φ. 5.50) στο οποίο
µνηµονεύεται αυτολεξεί «…. Η εδαφική έκταση υπό στοιχεία Κ,Ι,Λ,Κ εµβαδού 1,46 τ.µ. …δεν ανήκει στην
∆ηµοτική Οδό µε Κ.Α.Ε.Κ. 34026ΕΚ00150 » & « ….το εδαφικό τµήµα υπό στοιχεία (Ο,Ξ,Ν,Μ,10,11,Ο)
εµβαδού 5,01 τ.µ. δεν εντάσσεται στην ιδιοκτησία µε ΚΑΕΚ 340260805007και ανήκει στην δηµοτική οδό
µε ΚΑΕΚ 34026ΕΚ00150».
• την µε αριθµ. 317/2017 απόφαση της παρούσας Οικονοµικής Επιτροπής η οποία αναφέρει αυτολεξεί:
«Χορηγεί εντολή στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία, Αικατερίνη Τσερέ:
Α. περί µη παράστασης στην προκείµενη αγωγή για το προπεριγραφέν εδαφικό τµήµα εµβαδού 1,46 τ.µ.
δεδοµένου ότι, όπως προκύπτει από το ανωτέρω έγγραφο της Πολεοδοµίας Λευκάδας, δεν ανήκει στην ιδιοκτησία
του ∆ήµου Λευκάδας
Β. περί άσκησης αγωγής- όταν προσκοµισθούν από την Πολεοδοµία Λευκάδας όλα τα ήδη αιτούµενα έγγραφα- για
την διόρθωση των εσφαλµένων κτηµατολογικών εγγραφών που αφορούν το προπεριγραφέν εδαφικό τµήµα
εµβαδού 5,01 τ.µ. δεδοµένου ότι, όπως προκύπτει από το ανωτέρω έγγραφο της Πολεοδοµίας Λευκάδας, ανήκει
στην ιδιοκτησία του ∆ήµου Λευκάδας .
•
•
•

•

Την µε αριθµό 227/2019 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας µε την οποία έγινε δεκτή η εν
θέµατι αγωγή και αναφορικά µε τον ∆ήµο Λευκάδας αναγνώρισε ότι το προπεριγραφόµενο αµέσως
ανωτέρω εδαφικό τµήµα εµβαδού 1,46τ.µ. ανήκει στον ενάγοντα.
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ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Να µην ασκηθεί κανένα ένδικο µέσο (τακτικό ή έκτακτο) κατά της µε αριθµό 227/2019 αποφάσεως του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας.»
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
Να µην ασκηθεί κανένα ένδικο µέσο (τακτικό ή έκτακτο) κατά της µε αριθµό 227/2019 αποφάσεως του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 298/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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