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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 

  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ      

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της αρ.  6ης/23 κατεπείγουσας Συνεδρίασης  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 21/2023 
Στη Λευκάδα σήμερα στις 4 του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00 ήρθε 

σε  δημόσια,  μεικτή (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων), κατεπείγουσα Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 
4635/19, την υπ΄αριθ. 7079/25.02.15 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τις 
δ/ξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2130/3.2.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα. 

                            Παρόντες                                                                                Απόντες 
1 Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος) φυσική παρουσία 1 Τσιρογιάννης Γεώργιος 

2 Λύγδας Σπυρίδων τηλεδιάσκεψη 2 Σαρανταένας Ιωάννης 

3 Βικέντιος Νικόλαος  τηλεδιάσκεψη 3 Γιαννούτσος Χαράλαμπος  

4 Τυπάλδος Νικόλαος τηλεδιάσκεψη 4 Γιαννιώτης Παναγιώτης 

5 Σολδάτος Χαρίλαος φυσική παρουσία 5 Λιβιτσάνος Ιωάννης 

6 Σολδάτος Θεόδωρος φυσική παρουσία 6  

7 Ζουριδάκης Ευτύχιος  τηλεδιάσκεψη 7 (οι οποίοι δεν συμμετείχαν,  

8 Σκληρός Φίλιππος  φυσική παρουσία 8  αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

9 Γαζής Αναστάσιος  τηλεδιάσκεψη 9  

10 Σολδάτος Γεώργιος τηλεδιάσκεψη 10  
11 Μαργέλη Μαρία  τηλεδιάσκεψη 11  
12 Κοντογιώργης Σπυρίδων τηλεδιάσκεψη 12  
13 Αραβανή Χριστίνα τηλεδιάσκεψη 13  

14 Δρακονταειδής Κων/νος τηλεδιάσκεψη 14  

15 Σέρβος Κων/νος φυσική παρουσία 15  

16 Περδικάρης Αθανάσιος τηλεδιάσκεψη 16  

17 Χαλικιάς Ευάγγελος τηλεδιάσκεψη 17  

18 Γληγόρης Χρήστος φυσική παρουσία 18  

19 Βερροιώτης Ευάγγελος φυσική παρουσία 19  

20 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή  φυσική παρουσία 20  

21 Βεροιώτης Αλέξανδρος τηλεδιάσκεψη 21  

22 Μελάς Γεράσιμος φυσική παρουσία 22  

23 Κονιδάρης Κων/νος φυσική παρουσία 23  

24 Γαζής Νικόλαος  τηλεδιάσκεψη 24  

25 Γληγόρης Κων/νος φυσική παρουσία 25  

26 Ζαβιτσάνος Πέτρος φυσική παρουσία 26  

27 Αργυρός Νικόλαος  τηλεδιάσκεψη 27  

28 Λάζαρης Απόστολος τηλεδιάσκεψη 28  

29   29  

30   30  

31   31  

32   32  

33   33  

Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση, με φυσική παρουσία. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28)  

μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Οι Δ.Σ. Μαργέλη Μαρία και Γαζής Νικόλαος συνδέθηκαν με τηλεδιάσκεψη στην έναρξη της συνεδρίασης και στη 
συνέχεια συμμετέχουν με φυσική παρουσία. 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την υποβολή από την Δ/νση Δασών Λευκάδας,  στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, 
δήλωσης ιδιοκτησίας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου στις υπό κτηματογράφηση περιοχές του Δήμου Λευκάδας. 
                                                           Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος 
                                                                              Νικόλαος Τυπάλδος, Αντιδήμαρχος 
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 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Στυλιανός Ρόκκος, κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, 
να εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα που αναγράφεται στην 
υπ΄ αριθ. 2130/3-2-2023 πρόσκληση, λαμβάνοντας υπόψη και τις δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18), αναφέροντας τα εξής: 
 Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι  η Δ/νση Δασών Λευκάδας υπέβαλε δήλωση ιδιοκτησίας υπέρ 
του Ελληνικού Δημοσίου,  με την οποία θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο του Δήμου Λευκάδας όσο και 
ιδιωτών. 
 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει το κατεπείγον της 
συνεδρίασης.   

 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου,  έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Χαράλαμπο Καλό, ο 

οποίος τοποθετήθηκε επί του θέματος και είπε τα εξής: 
«Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 62 του Ν. 998/1979: «Επί των πάσης φύσεως αμφισβητήσεων ή 

διενέξεων ή δικών μεταξύ του Δημοσίου, είτε ως ενάγοντος είτε ως εναγομένου είτε ως αιτούντος είτε ως καθ’ ου ή 
αίτηση, και φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο προβάλλει ή αξιώνει οποιοδήποτε δικαίωμα, εμπράγματο ή μη, 
επί των δασών και των δασικών εκτάσεων, το ως άνω φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει να αποδείξει την παρ’ 
αυτώ ύπαρξη του δικαιώματος του. Κατ’ εξαίρεση η διάταξη αυτή δεν ισχύει στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων των 
Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, 
«της Δωδεκανήσου, πλην των νήσων που ισχύει ο κτηματολογικός κανονισμός»  καθώς και της περιοχής της 
Μάνης όπως αυτή ορίζεται από διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης». 
Βάσει της ανωτέρω διάταξης γίνεται παγίως δεκτό νομολογιακά ότι στις περιοχές του β εδαφίου του άρθρου 62 του 
Ν. 998/1979, ισχύει η αναστροφή του τεκμηρίου κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των δασών και δασικών 
εκτάσεων, με αποτέλεσμα ο χαρακτηρισμός μιας έκτασης ως δασικής να μην την καθιστά δημόσια, καθώς στην 
περίπτωση των δασών και δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στις ανωτέρω περιοχές, σε αντίθεση με την 
υπόλοιπη Ελλάδα, η επίκληση από το Δημόσιο και απόδειξη της δασικής μορφής της διεκδικούμενης έκτασης δεν 
αρκεί για τη θεμελίωση του δικαιώματος κυριότητάς του σ’ αυτή, αλλά πρέπει το Δημόσιο σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση να επικαλείται και αποδεικνύει ότι έγινε κύριο με οποιονδήποτε από τους τρόπους που προβλέπονται εν 
προκειμένω από τον Ιόνιο Αστικό Κώδικα ή τον Αστικό Κώδικα (μετά την 23.2.1946) ή τυχόν ειδικούς νόμους (ΑΠ 
567/2020, ΑΠ 2243/2014, ΑΠ 957/2015 κα). 
Καθίσταται δε απολύτως σαφές ότι αναγκαία προϋπόθεση, προκειμένου το Ελληνικό Δημόσιο να υποβάλει δήλωση 
ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2308/1995, για δάση και δασικές εκτάσεις που βρίσκονται στις 
περιοχές του β εδαφίου του άρθρου 62 Ν. 998/1979, δεν είναι μόνο η επίκληση της δασικής μορφής αλλά 
επιπροσθέτως, η θεμελίωση του δικαιώματος κυριότητάς του σ’ αυτή, με οποιονδήποτε από τους τρόπους που 
προβλέπονται από τον Ιόνιο Αστικό Κώδικα ή τον Αστικό Κώδικα ή τυχόν ειδικούς νόμους. 
Στην προκειμένη περίπτωση πληροφορηθήκαμε ότι προ δύο ημερών η Διεύθυνση Δασών Λευκάδας υπέβαλε στο 
Ελληνικό Κτηματολόγιο (Γραφείο Κτηματογράφησης Λευκάδας) δήλωση ιδιοκτησίας, με την οποία προβάλει 
δικαιώματα ιδιοκτησίας στις υπό κτηματογράφηση περιοχές του Δήμου Λευκάδας, για το σύνολο των εκτάσεων που 
έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές στα πλαίσια του κυρωμένου αλλά και του αναρτημένου δασικού χάρτη, χωρίς να 
επικαλείται κανέναν απολύτως νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας. 
Όπως είναι προφανές, η ανωτέρω δήλωση ιδιοκτησίας στερείται κάθε νομιμότητας και το Ελληνικό Δημόσιο με τη 
ενέργειά του αυτή προσβάλει κατά τρόπο απαράδεκτο τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας αλλά και 
χιλιάδων ιδιωτών, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το σύνολο των εκτάσεων, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές 
στα πλαίσια του κυρωμένου αλλά και του αναρτημένου δασικού χάρτη. 
Τα ανωτέρω δεν αναιρούνται από τυχόν επίκληση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου της διάταξης του εδαφίου α 
της περ. IV της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 152 του Ν. 4819/2021 
(ΦΕΚ Α 129/23.7.2021), καθώς η ανωτέρω διάταξη, πέραν της προφανούς αντισυνταγματικότητας και της 
απολύτου νομοτεχνικής αστοχίας της, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι καταργεί την παγιωμένη 
ρύθμιση περί αναστροφής του τεκμηρίου κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των δασικών εκτάσεων στις 
περιοχές του β εδαφίου του άρθρου 62 του Ν. 998/1979. 

 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

 
Α) Την υποβολή αιτήματος εκ μέρους του δήμου Λευκάδας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  για την 
άμεση ανάκληση της δήλωσης ιδιοκτησίας που υπέβαλε η Διεύθυνση Δασών Λευκάδας. 
Β) Την αποστολή εγγράφου εκ μέρους του δήμου Λευκάδας στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ και στο 
Γραφείο Κτηματογράφησης Λευκάδας με αναλυτική έκθεση των νομικών επιχειρημάτων για την απόρριψη της 
υποβληθείσας δήλωσης ιδιοκτησίας. 
Γ) Την υποβολή αιτήματος εκ μέρους του δήμου Λευκάδας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την 
άμεση προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, με την οποία θα τροποποιηθεί η διάταξη του εδαφίου α της περ. IV της 
παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 152 του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α 
129/23.7.2021), ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως ότι το Ελληνικό Δημόσιο στις περιοχές του β εδαφίου του άρθρου  
62 του Ν. 998/1979, δύναται να προβάλει δικαιώματα, καθώς και να υποβάλει σχετική δήλωση ιδιοκτησίας του Ν. 
2308/1995, μόνο στην περίπτωση που επικαλείται νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας. 
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Δ) Το συντονισμό ενεργειών του δήμου Λευκάδας με την ΠΕΔΙΝ και την ΚΕΔΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η μη 
ανατροπή εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου της πάγιας ρύθμισης περί αναστροφής του τεκμηρίου κυριότητας στις 
περιοχές του β εδαφίου του άρθρου 62 Ν. 998/1979.    
Ε) Την συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την άμεση επίλυση του 
εξαιρετικά σοβαρού ζητήματος που έχει προκύψει για το δήμο Λευκάδας και τους ιδιώτες.» 

 

Στη συνέχεια, μεταξύ άλλων, τοποθετήθηκαν οι: Γ.Γ. Δασών κ. Κων/νος Αραβώσης, ο Βουλευτής 

Λευκάδας κ. Αθανάσιος Καββαδάς, ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου, κ. Ξενοφών Γράψας, νομικός. 
 

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. και εν συνεχεία ο κ. Δήμαρχος 

κατέθεσε την παρακάτω πρόταση προς ψήφιση, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την συζήτηση του 

θέματος: 

         «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει: 

• Ζητάμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την άμεση ανάκληση της δήλωσης ιδιοκτησίας που 
υπέβαλε η Διεύθυνση Δασών Λευκάδας. 

• Την αποστολή εγγράφου εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας στο Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε και στο γραφείο 
κτηματογράφησης Λευκάδας με αναλυτική έκθεση των νομικών επιχειρημάτων μας, για την απόρριψη της 
υποβληθείσας δήλωσης ιδιοκτησίας. 

• Ζητάμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την άμεση προώθηση νομοθετικής ρύθμισης με την 
οποία θα τροποποιηθεί η διάταξη του εδαφίου Α της περίπτωσης 4 της παρ.1 του άρθρου 10 του νόμου 
3208/2003 η οποία προστέθηκε με το Άρθρο 152 του νόμου 4819/2021 ΦΕΚ Α 129/23-07-2021, ώστε να 
αποσαφηνιστεί πλήρως ότι το Ελληνικό δημόσιο στις περιοχές του Β εδαφίου του άρθρου 62 του νόμου 
998/1979 δύναται να προβάλει δικαιώματα μόνο στην περίπτωση που επικαλείται νόμιμους τίτλους 
ιδιοκτησίας. 

• Το συντονισμό ενεργειών του Δήμου Λευκάδας, με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με την Περιφερειακή 
Ένωση δήμων Ιονίων νήσων και την ΚΕΔΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η μη ανατροπή εκ μέρους του 
ελληνικού δημοσίου της πάγιας ρύθμισης περί αναστροφής του τεκμηρίου κυριότητας στις περιοχές του Β 
εδαφίου του άρθρου 62 του νόμου 998/1979 . 

• Την συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός της επόμενης 
εβδομάδας, για την άμεση επίλυση του εξαιρετικά σοβαρού ζητήματος που έχει προκύψει για το Δήμο 
Λευκάδας και τους ιδιώτες. 

Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος Λευκάδας, σε συνεργασία με τους φορείς και τους πολίτες του τόπου θα 
προχωρήσει πάραυτα σε δυναμικές κινητοποιήσεις. 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί και στο γραφείο του Πρωθυπουργού.» 

Ο επικεφαλής της Δ.Π. «Λαϊκή Συσπείρωση», κ. Ευάγγελος Βερροιώτης, κατέθεσε την παρακάτω 

πρόταση: 
� Καταγγέλουμε την μεθοδευμένη ενέργεια της Κυβέρνησης να υποβάλλει μέσω της Δ/νσης Δασών, αίτημα 
κυριότητας στις χαρακτηρισμένες δασικές εκτάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας. 
� Απαιτούμε νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση του ζητήματος, για το ζήτημα της κυριότητας. 
� Διεκδικούμε με κινητοποιήσεις, να μην χάσει ο κόσμος την κυριότητα της μικροϊδιοκτησίας του.  
� Απορρίπτουμε την δασική πολιτική, που αποδεικνύεται περιβαλλοντοκτόνα, των κυβερνήσεων και της Ε.Ε. 
που παραδίδει δάση και δημόσιες εκτάσεις στο μεγάλο κεφάλαιο για επενδύσεις, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις 
στο ίδιο το περιβάλλον. 
 
 

 

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία: 
Υπέρ της πρότασης του κ. Δημάρχου, όπως διαμορφώθηκε κατά την συζήτηση του θέματος, ψήφισαν είκοσι δύο 
(22) Δ.Σ. 
Υπέρ της πρότασης της Δ.Π. «Λαϊκή Συσπείρωση», ψήφισαν τρεις (3) Δ.Σ. οι κ.κ. Βερροιώτης Ευάγγελος, 
Βεροιώτης Αλέξανδρος και Ζαβιτσάνος Πέτρος. 
Δεν ψήφισαν γιατί απουσίαζαν  τρεις (3) Δ.Σ. οι κ.κ. Σκληρός Φίλιππος, Γαζής Νικόλαος και Αργυρός Νικόλαος. 

 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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• Ζητάμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την άμεση ανάκληση της δήλωσης ιδιοκτησίας που 
υπέβαλε η Διεύθυνση Δασών Λευκάδας. 

• Την αποστολή εγγράφου εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας στο Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε και στο γραφείο 
κτηματογράφησης Λευκάδας με αναλυτική έκθεση των νομικών επιχειρημάτων μας, για την απόρριψη της 
υποβληθείσας δήλωσης ιδιοκτησίας. 

• Ζητάμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την άμεση προώθηση νομοθετικής ρύθμισης με την 
οποία θα τροποποιηθεί η διάταξη του εδαφίου Α της περίπτωσης 4 της παρ.1 του άρθρου 10 του νόμου 
3208/2003 η οποία προστέθηκε με το άρθρο 152 του νόμου 4819/2021 ΦΕΚ Α 129/23-07-2021, ώστε να 
αποσαφηνιστεί πλήρως ότι το Ελληνικό δημόσιο στις περιοχές του Β εδαφίου του άρθρου 62 του νόμου 
998/1979 δύναται να προβάλει δικαιώματα μόνο στην περίπτωση που επικαλείται νόμιμους τίτλους 
ιδιοκτησίας. 

• Το συντονισμό ενεργειών του Δήμου Λευκάδας, με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με την Περιφερειακή 
Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων και την ΚΕΔΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η μη ανατροπή εκ μέρους του 
ελληνικού δημοσίου της πάγιας ρύθμισης περί αναστροφής του τεκμηρίου κυριότητας στις περιοχές του Β 
εδαφίου του άρθρου 62 του νόμου 998/1979 . 

• Την συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός της επόμενης 
εβδομάδας, για την άμεση επίλυση του εξαιρετικά σοβαρού ζητήματος που έχει προκύψει για το Δήμο 
Λευκάδας και τους ιδιώτες. 

Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος Λευκάδας, σε συνεργασία με τους φορείς και τους πολίτες του τόπου θα   
προχωρήσει πάραυτα σε δυναμικές κινητοποιήσεις. 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί και στο γραφείο του Πρωθυπουργού. 

 

            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 21/2023. 

 

 

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Τα παρόντα μέλη 

 

 

                    ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ 
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