ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 33ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 396/2021
Στην Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (μέσω εφαρμογής webex)
σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/10.06.2021 (ΦΕΚ 2476/τ.Β΄/10.06.2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 22879/18-6-21 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.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1
Γιαννιώτης Παναγιώτης
2 Μαργέλη Μαρία
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
3 Τυπάλδος Νικόλαος
3
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Βικέντιος Νικόλαος
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
5
6 Γαζής Αναστάσιος
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 Δήμου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ.
Δρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.Δ: Έγερση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, με αίτημα προσωρινής διαταγής εκ μέρους του Δήμου
Λευκάδας κατά Δ.Λ. του Απ., κατοίκου Κατούνας αναφορικά με δρόμο προς το γήπεδο Κατούνας.
Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον
να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.»
Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά
στην έγερση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, με αίτημα προσωρινής διαταγής εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας κατά
Δ.Λ. του Απ., κατοίκου Κατούνας αναφορικά με δρόμο προς το γήπεδο Κατούνας.
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της

την εισήγηση του προέδρου,

την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 77 του Ν.4555/18

το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται
στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέματος που αφορά στην έγερση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, με αίτημα προσωρινής
διαταγής εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας κατά Δ.Λ. του Απ., κατοίκου Κατούνας αναφορικά με δρόμο προς το
γήπεδο Κατούνας.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον δικηγόρο του
Δήμου με πάγια αντιμισθία, κ. Δημήτριο Μασούρα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την εξής
γνωμοδότησή του:
«Σύμφωνα με μαρτυρίες εκπροσώπων της Κοινότητας Κατούνας, ο αναφερόμενος ανωτέρω Δ.Λ.
τοποθέτησε πορτόνι και με τον τρόπο αυτό απέκλεισε την πρόσβαση από δρόμο στην αγροτική περιοχή «Μύλος»
Κατούνας, που αποτελεί την μοναδική πρόσβαση στο γήπεδο της ομώνυμης κοινότητας.
Βάσει εγγράφων που μας προσκομίστηκαν, προκύπτει αδιαμφισβήτητα χρήση της εν λόγω οδού από την
κοινότητα τουλάχιστον από το έτος 1979. Επομένως, ακόμα και αν δεν υφίσταται στο σημείο κοινόχρηστη οδός, ο
Δήμος Λευκάδας (ως οιονεί καθολικός διάδοχος της Κοινότητας Κατούνας) έχει αποκτήσει δικαίωμα δουλείας
διόδου, το οποίο εισηγούμαστε ν’ αποτελέσει την επικουρική νομική βάση της αίτησης του Δήμου.
Σε περίπτωση παρεμπόδισης της χρήσης κοινόχρηστου πράγματος, η προϋπόθεση του κατεπείγοντος
συντρέχει διαρκώς, διότι η χρήση αυτή δεν αφορά ένα ή ορισμένα άτομα, αλλά αόριστο αριθμό ατόμων που
δύνανται να ενεργήσουν τη χρήση αυτή σε διάφορες χρονικές περιόδους και σημεία.
Κατόπιν τούτων, συντρέχει κατά την άποψη της υπηρεσίας μας νόμιμη περίπτωση να εγερθεί εκ μέρους
του Δήμου Λευκάδας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με αίτημα προσωρινής διαταγής, ώστε να καταστεί εκ νέου
ελεύθερη η πρόσβαση στο γήπεδο μέσω της συγκεκριμένης (μοναδικής) οδού.
Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της διαδικασίας, συντρέχει επίσης νόμιμη περίπτωση να συζητηθεί το
ης
παρόν θέμα εκτός ημερησίας κατά την επικείμενη συνεδρίαση της Ο.Ε. της 23 Ιουνίου 2021, ώστε να υφίσταται
πληρεξουσιότητα του δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής, η οποία θα
λάβει χώρα εντός της ίδιας εβδομάδας, εφόσον ασφαλώς η Ο.Ε. αποφασίσει θετικά.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εισηγούμαστε να παρασχεθεί στον δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Ν.
Μασούρα η εντολή και πληρεξουσιότητα να εγείρει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Λευκάδας, με αίτημα προσωρινής διαταγής, εναντίον του Δ.Λ. του Απ., κατοίκου Κατούνας, προκειμένου να
αφαιρεθεί η περίφραξη που τοποθετήθηκε σε οδό στη θέση «Μύλος» Κατούνας και να εξασφαλιστεί ανεμπόδιστη
πρόσβαση από την ίδια οδό, άλλως κι επικουρικά δίοδο. Επίσης, να παραστεί και να εκπροσωπεί το Δήμο
Λευκάδας κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής και της κύριας αίτησης μέχρι την τελεσιδικία της υπόθεσης.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
 την ανωτέρω εισήγηση,
 το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
 το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγείται, στον δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Ν. Μασούρα, η εντολή και
πληρεξουσιότητα να εγείρει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, με αίτημα
προσωρινής διαταγής, εναντίον του Δ.Λ. του Απ., κατοίκου Κατούνας, προκειμένου να αφαιρεθεί η περίφραξη που
τοποθετήθηκε σε οδό στη θέση «Μύλος» Κατούνας και να εξασφαλιστεί ανεμπόδιστη πρόσβαση από την ίδια οδό,
άλλως κι επικουρικά δίοδο. Επίσης, να παραστεί και να εκπροσωπεί το Δήμο Λευκάδας κατά τη συζήτηση της
προσωρινής διαταγής και της κύριας αίτησης μέχρι την τελεσιδικία της υπόθεσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 396/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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