ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 28/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 202/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 19η του µήνα
Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 22098/14.8.2014
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 εννιά (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
4. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
5. Καρτάνος Ιωάννης
6. Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα (αναπληρωµ.)

Απόντες
1. Πεντεσπίτης Νικόλαος
2. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
3. Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 4Ο: Απόφαση Ο.Ε. χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου κα Μαυρέττα
Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του
Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λευκάδας κατά του Ξενοφώντα Κοψιδά στη συζήτηση της
αίτησης ασφαλιστικών µέτρων αυτού εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας στις 5-9-2014.
Εισηγητής κ. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος

Ο Αντιδήµαρχος, κ. Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούµενος το θέµα,
διάβασε στην Ο.Ε. την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µας η απο 18-7-2014 και αριθµό κατάθεσης 2/23-7-2014 αίτηση
ασφαλιστικών µέτρων νοµής του Ξενοφώντα Κοψιδά ,κατά του ∆ήµου Λευκάδας, η οποία
εισάγεται ενώπιον του κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λευκάδας , στην οποία µεταξύ άλλων
επάγονται τα ακόλουθα:
Ο ως ανω αιτών κατατείνεται ότι είναι κύριος, νοµέας και κάτοχος, γεωτεµαχίου εκτάσεως
751,99 τ.µ ,άρτιου και οικοδοµήσιµου, που βρίσκεται στο ΟΤ 22 του νέου εγκεκριµένου
ρυµοτοµικού σχεδίου οικισµού Νικιάνας, στη θέση <,Επίσκοπος>> του ∆.∆ Αλεξάνδρου
του ∆.Λευκάδας ,όπως αυτό αποτυπώνεται στο απο µηνός Μαίου 2011 τοπογραφικό
διάγραµµα του Πολιτικού µηχανικού Ζώη Μικρώνη.
Στις 11-6-2014 πληροφορήθηκε από κύριο γειτονικής ιδιοκτησίας ότι σκαπτικά
µηχανήµατα του καθού ∆ήµου Λευκάδας είχαν εισέλθει στην ιδιοκτησία του και
προχώρησαν σε εργασίες για τη διάνοιξη δρόµου του σχεδίου πόλεως. Εσπευσε αµέσως
στο σηµείο όπου και διαπίστωσε έκπληκτος ότι ο καθού δια των οργάνων του είχε ήδη
σκάψει και µπαζώσει εντός της ιδιοκτησίας του και είχε ξεριζώσει επτά δέντρα.
Οτι στο απο µηνός Ιουνίου 2014 τοπογραφικό διάγραµµα του ιδίου ως άνω µηχανικού,
αποτυπώθηκαν τα εδαφικά τµήµατα επι των οποίων παρενέβη το καθού ως εξής
Α τµήµα εδάφους 61,43 τ.µ όπως εµφαίνεται προσδιοριζόµενο απο τα στοιχεία Α14-Β1Β2-Β3-Α15-Α14 βρισκόµενο εντός της ρυµοτοµούµενης έκτασης
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και Β τµήµα εδάφους έκτασης 21,48 τ.µ,όπως εµφαίνεται προσδιοριζόµενο απο τα στοιχεία
Α13-Α14-Α15-Α16-Α13 βρισκόµενο εκτός ρυµοτοµούµενης έκτασης και εντός του
εναποµείναντος µετά τη ρυµοτόµηση στην κυριότητα ακινήτου του.
Επειδή δήθεν συντρέχει περαιτέρω νόµιµη περίπτωση ενόψει του κατεπείγοντος
χαρακτήρα συνεπεία της δεδηλωµένης πρόθεσης του ∆ήµου να προβεί σε εργασίες
διάνοιξης του δρόµου µετά την 25-7-2014. Κατ'ακολουθίαν ζητά να ληφθούν ασφαλιστικά
και ρυθµιστικά µέτρα. Να υποχρεωθεί ο καθού ∆ήµος να του αποδώσει τη νοµή και κατοχή
της ανωτέρω αναλυτικά περιγραφείσης εκτάσεως, αποβαλλοµένου της διακατοχής αυτής
και εγκαθισταµένου αυτού.
Επειδή ο ∆ήµος έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο.
Eπειδή υπάρχει ανάγκη υποστήριξης των Τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας και
συγκεκριµένα της υπηρεσίας της αρµοδίας για το σχέδιο πόλεως .
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να χορηγηθεί εντολή επειγόντως στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Ν.
Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας προς απόκρουση της
απο 18-7-2014 και αριθµό κατάθεσης 2/23/7/2014 αίτησης ασφαλιστικών µέτρων νοµής
του Ξενοφώντα Κοψιδά που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και εισάγεται να
εκδικασθεί ύστερα από αναβολή της 28-7-2014 ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών
Λευκάδας στις 5-09-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και
εν γένει να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο .»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Ν. Καρύδη
για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας προς απόκρουση της απο 18-72014 και αριθµό κατάθεσης 2/23/7/2014 αίτησης ασφαλιστικών µέτρων νοµής του
Ξενοφώντα Κοψιδά που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και εισάγεται να εκδικασθεί
ύστερα από αναβολή της 28-7-2014 ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λευκάδας,
στις 5-09-2014, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και εν γένει να
υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 202/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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