ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 47ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 381/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 6 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους
2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ. πρωτ: 24346/2-12-19 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 Μαργέλη Μαρία
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Γαζής Αναστάσιος
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5 Κατωπόδη Νίκη
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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.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ο

ΘΕΜΑ 4 : Ενηµέρωση της Ο.Ε. για την αριθ’274/2019 τελεσίδικη απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας, µεταξύ των διαδίκων της Παναγιώτας Υφαντή, Ελισάβετ Αραβανή και Αικατερίνης Κατωπόδη, της
έφεσης του ∆ήµου Λευκάδας, η οποία εστρέφετο κατά των πιο πάνω εφεσιβλήτων και κατά της αριθ’104/2015
απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, κατ’ αρθρο 72.Ν 3852/2010.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε το λόγο στην κα Μαυρέτα Καρύδη,
δικηγόρο του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
«Επί της έφεσης του ∆ήµου Λευκάδας εκδόθηκε η αριθ’271/2017 µη οριστική απόφαση του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας , σύµφωνα µε την οποία αναβλήθηκε η έκδοση οριστικής απόφασης και
διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης στο ακρoατήριο προκειµένου να διενεργηθεί Πραγµατογνωµοσύνη
ορίζοντας ως πραγµατογνώµονα τον Θεόδωρο Μαζαράκη κάτοικο Βόνιτσας επειδή ο ως άνω περαίωσε την
Πραγµατογνωµοσύνη του.
Ανατρέχοντας στο ιστορικό της υπόθεσης οφείλω να επισηµάνω τα κάτωθι:
Οι εφεσίβλητες αρχικά κατέθεσαν αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας οι οποίες εκθέτουν ότι κάθε µια
από αυτές έχει στην αποκλειστική της κυριότητα η πρώτη µια οριζόντια ιδιοκτησία-διαµέρισµα αποτελούµενη
από τον πρώτο όροφο διώροφης οικοδοµής, η δεύτερη µια οριζόντια ιδιοκτησία-διαµέρισµα αποτελούµενη από
τον πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο της ίδιας οικοδοµής και η τρίτη δύο οριζοντίων ιδιοκτησιών
διαµερισµάτων που βρίσκονται στο υπόγειο της ίδιας οικοδοµής, οι οποίες έχουν συσταθεί σε οικοδοµή που
είναι κτισµένη εντός οικοπέδου όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αγωγή, που περιήλθαν σ' αυτές και στους
δικαιοπαρόχους τους µε τους αναφερόµενους στην αγωγή νοµίµως µεταγραφέντες συµβολαιογραφικούς
τίτλους, ότι από τον χρόνο κτήσεώς τους οι ίδιες και προηγούµενα οι δικαιοπάροχοί τους και για το χρονικό
διάστηµα πλέον της εκατονταετίας νέµονται και κατέχουν τα ως άνω ακίνητα χωρίς αµφισβήτηση ασκώντας τις
αναλυτικά στη αγωγή προσδιοριζόµενες πράξεις νοµής και ότι τον Απρίλιο 2007 ο ∆ήµος Καρυάς στα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του οποίου υπεισήλθε ο εναγόµενος, δια του αντιδηµάρχου του Βασιλείου
Ζακυνθινού, ενεργώντας παράνοµα και αυθαίρετα και παρά την σαφή εναντίωσή τους µε την χρήση της
µπουλντόζας , προέβη στην κατεδάφιση τοιχίου που είχαν κατασκευάσει κατά µήκος της νότιας πλευράς του
οικοπέδου τους η οποία εφάπτεται του δηµοτικού δρόµου και στην συνέχεια επέστρωσε µε πλάκες τµήµα του
οικοπέδου τους εµβαδού 4,27 τ.µ ,το οποίο περιγράφουν λεπτοµερώς στην αγωγή .
Επειδή περαιτέρω επιδόθηκε στο ∆ήµο Λευκάδας η αριθ΄274/2019 τελεσίδικη απόφαση του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας σύµφωνα µε την οποία µεταξύ άλλων περιέχει τα ακόλουθα:
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Αποδείχθηκε ότι η επίδικη έκταση των 4,27 τ.µ από όλα τα προσκοµιζόµενα αποδεικτικά µέσα,
έγγραφα και µαρτυρικές καταθέσεις πρώην Προέδρων της τέως Κοινότητας Καρυάς, οι οποίες περιέχονται σε
ένορκες βεβαιώσεις του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και οι οποίοι µάρτυρες ήταν γνώστες της επίδικης έκτασης
κατά το χρονικό διάστηµα 1999-2000 καθώς και ή άδεια επισκευής σεισµοπλήκτου κατά το έτος 1997.
Eπιρρωνύονται και από την πραγµατογνωµοσύνη του αγρονόµου τοπογράφου µηχανικού που
διενεργήθηκε µε απόφαση του ∆ικαστηρίου ότι η επίδικη έκταση περιλαµβάνεται στους τίτλους κυριότητας των
εναγουσών στα τοπογραφικά των συµβολαίων και των αδειών ,υφίσταται δε στην ιδιοκτησία των εναγουσών
σύµφωνα µε το ανωτέρω ΦΕΚ περί χαρακτηρισµού ως διατηρητέου. Κυρίως δε προκύπτει από τη φωτογραφία
που συνοδεύει το εν λόγω ΦΕΚ στην οποία είναι εµφανής η ύπαρξη του ρείθρου αλλά και προσκοµισθείσες
φωτογραφίες, όπου απεικονίζεται το ακίνητο πριν την ανακατασκευή του µε την άδεια που ελήφθη το έτος
1996,στις οποίες είναι εµφανή και το ρείθρο, αλλά και το τοιχείο. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ενώ η επίδικη
έκταση ανήκε στην ιδιοκτησία των εναγουσών, ο ∆ήµος Καρυάς, στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του
οποίου έχει υπεισέλθει ο ∆ήµος Λευκάδας, δια των νοµίµων εκπροσώπων, το έτος 2005 προέβη στην
κατεδάφιση του τοιχείου και του ρείθρου που ήταν κατασκευασµένα εντός της επίδικης και στη συνέχεια στην
πλακόστρωση τους, παραδίδοντάς το έκτοτε στην κοινή χρήση. Ακολούθως,το έτος 2007,όταν οι ενάγουσες, µε
βάση τα ανωτέρω έγγραφα, κατασκεύασαν εκ νέου το τοιχείο και πάλι ο εναγόµενος προέβη στην κατεδάφισή
του. Με τις ενέργειες του αυτές, οι οποίες έλαβαν χώρα παράνοµα και χωρίς τη θέληση των εναγουσών,
απέβαλε αυτές, από τη νοµή της επίδικης έκτασης. Το πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο ,το οποίο δέχθηκε τα ίδια και
στην συνέχεια έκανε δεκτή την αγωγή ,ορθά εφάρµοσε το νόµο και εκτίµησε τα αποδεικτικά στοιχεία που είχαν
προσκοµισθεί ενώπιον του και συνεπώς οι λόγοι της υπό κρίση εφέσεως µε τους οποίους ο εκκαλών ∆ήµος
υποστηρίζει το αντίθετο πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιµοι.
Περαιτέρω η ως άνω απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη και επιδόθηκε προς το ∆ήµο Λευκάδας στις 1811-2019 ώστε στις 17-12-2019 θα καταστεί και αµετάκλητη
Επειδή δεν θεωρώ ότι συντρέχει ουδείς λόγος ύπαρξης ευδοκίµησης τυχόν άσκησης αναίρεσης κατ’
αυτής.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να τεθεί το θέµα επειγόντως προς συζήτηση για να αποφασίσει περί της άσκησης ή µη αναίρεσης κατά της
αριθ’274/2019 τελεσίδικης απόφασης 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 αναίρεση κατά της αριθ’274/2019 τελεσίδικης απόφασης του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 381/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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