Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:27/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:227/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 13η του
µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.27746/9.09.2011 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 .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2) Μεσσήνη Κερασούλα
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4] Γαζής Αναστάσιος
5] Mαργέλης Γεώργιος
6] Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1 . Γαβρίλης ∆ηµήτριος
2 . Σάντα Αικατερίνη
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής
κ.Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
5ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.27-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση και άσκηση ενδίκων
µέσων ενώπιον του Εφετείου Πατρών κατά της αριθ.120/2011 απόφασης του
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Εισηγήτρια:κα. Μαυρέτα Καρύδη
∆ικηγόρος ∆ήµου
H Eισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
« Περιήλθε στην υπηρεσία µου η αριθ’120/2011 απόφαση του Τριµελούς
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου σύµφωνα µε την οποία εκδίκασε την
προσφυγή του Βασιλείου Μαµαλούκα κατά της σιωπηρής απόρριψης από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της
υπ’αριθ’46294/26/10/2010 αιτήσεως του , περί τροποποιήσεως του εγκεκριµένου
ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Λευκάδας, ώστε να αρθεί η απαλλοτρίωση του
αναφερόµενου στην προσφυγή ακινήτου του, που έγινε δυνάµει του από 23-12-1991
προεδρικού διατάγµατος (ΦΕΚ δ’95/5/2/21992).
Όπως ήταν αναµενόµενο το ∆ικαστήριο λαµβάνοντας υπόψιν ότι από το έτος 1991
οπότε και ρυµοτοµήθηκε το ακίνητο του προσφεύγοντος προκειµένου να
δηµιουργηθεί κοινόχρηστος χώρος µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της από 26-102010 αίτησης του προς τον Υπουργό ΠΕ.ΕΝ.Κ.Α για την τροποποίηση του

εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Λευκάδας και άρση απαλλοτρίωσης,
παρήλθαν δεκαεννέα και πλέον έτη χωρίς να συντελεστεί η απαλλοτρίωση και χωρίς
να µεσολαβήσουν ενέργειες της διοικήσεως που να αποσκοπούν στην συντέλεση
αυτής, η δε ∆ιοίκηση δια του εκπροσώπου αυτής δεν επικαλείται κανένα λόγο που
να δικαιολογεί την καθυστέρηση αυτή, ενώ τέλος δεν προκύπτει ότι το συγκεκριµένο
ακίνητο έχει καταστεί κοινόχρηστος χώρος κατ’αρθρο 28 του ν.1337/1983, κρίνει ότι
το ανωτέρω χρονικό διάστηµα υπερβαίνει τα εύλογα όρια, για την συντέλεση της
συγκεκριµένης απαλλοτρίωσης, εντός των οποίων θα ήταν συνταγµατικώς ανεκτή η
επιβάρυνση της ιδιοκτησίας του προσφεύγοντος και συνεπώς η διοίκηση είχε
υποχρέωση να άρει την επιβληθείσα απαλλοτρίωση.
∆εδοµένου του γεγονότος ότι και το ΣτΕ ταυτίζεται πλήρως µε την ως άνω απόφαση
αφού δεν υπάρχει µειοψηφούσα άποψη για την ως άνω διαφορά.
Εξάλλου η ως άνω απόφαση δεν έκρινε διάδικο τον ∆ήµο Λευκάδας, αν και
εστρέφετο η προσφυγή και προς τον ∆ήµο Λευκάδας.
∆εδοµένου του γεγονότος ότι η απόφαση επιδόθηκε προς τον ∆ήµο Λευκάδας και
πήρε αριθµό πρωτ.24/8/2011 οπότε αρχίζει να µετρά η προθεσµία άσκησης των
ενδίκων µέσων ,
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας, να δοθεί εντολή
η µη στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου , να ασκήσει έφεση κατά της ως άνω 120/2011
απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου».
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει να µην ασκηθεί
έφεση
κατά της ως άνω 120/2011 απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου σχετικά µε την προσφυγή του Βασιλείου Μαµαλούκα.
Κατόπιν κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
-την πρόταση του Προέδρου
-το άρθρο 72 περ.ιε του Ν.3852/2010 , µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
να µην ασκηθεί έφεση κατά της ως άνω 120/2011 απόφασης του Τριµελούς
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου σχετικά µε την προσφυγή του Βασιλείου
Μαµαλούκα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:227 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

