Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:3/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.Απόφ:17/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 11 του
μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 , ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την
αριθ.πρωτ.2913/7.2.2011 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά(9) μέλη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2]Δημήτριος Γαβρίλης:Αντιπρόεδρος
3]Αναστάσιος Γαζής
4]Ευτύχιος Ζουριδάκης
5]Νικόλαος Πεντεσπίτης
6]Αικατερίνη Μακρή-Σάντα
8]Ανδρέας Αραβανής
8]Γεώργιος Μαργέλης
9]Νικόλαος Μπραντζουκάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κα νένας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής κ. Μαρία Τριτσαρώλη, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας
ΘΕΜΑ 10ον εντός της Η.Δ. της αριθ.3-2011 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
«Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση σε Δικηγόρο
κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού (άρθρο 72 παρ.ιε του Ν.3852/2010)
για την άσκηση η μη αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της
αριθ.859/2010 απόφασης του Εφετείου Πατρών, που αφορά διαφορά του
κ. Ηλία Πολίτη με τη πρώην Δήμο Απολλωνίων.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Αραβανής
Πρόεδρος Οικ.Επιτροπής
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της Η.Δ. διάβασε την εισήγηση της
Δικηγόρου του Δήμου: «Περιήλθε στην υπηρεσία μου η αριθ.859/2010 απόφαση του
Διοικητικού Eφετείου Πατρών, που αφορούσε διαφορά του πρώην Δήμου
Απολλωνίων μετά του κ. Ηλία Πολίτη.
Η ως άνω απόφαση εκδόθηκε επί εφέσεως κατά της αριθ.441/2003 οριστικής
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ.10037/2009 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού
Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Λευκάδας κ. Νικολάου Πλατυπόδη, οπότε και
αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 16.9.2010, χωρίς να παρασταθεί ούτε να
εκπροσωπηθεί ο πρώην Δήμος Απολλωνίων.

Από τη μελέτη της άνω δικογραφίας προκύπτει ότι ο πρώην Δήμος
Απολλωνίων είχε τη χρήση επιδίκου εκτάσεως 129,80τ.μ. το οποίο βρίσκεται στη
θέση «ΠΟΝΤΗ» Βασιλικής του πρώην
Δήμου Απολλωνίων και συνορεύει με
επαρχιακό δρόμο Αγίου Πέτρου-Βασιλικής, με γραμμή αιγιαλού, με αποστραγγιστική
τάφρο και με ιδιοκτησίες αγνώστων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου που επεξεργάστηκε το Δευτεροβάθμιο
Δικαστήριο προκύπτει ότι δια της μαρτυρικής κατάθεσης του πρώην Πρόεδρου της
Κοινότητας Βασιλικής κ. Μελά, ο οποίος είχε σαφής γνώση της περιοχής και σύμφωνα
με τον οποίο παραχωρήθηκε λόγω μισθώσεως στο δεύτερο των εφεσιβλήτων κ.
Γεράσιμο Αργυρό από τη προαναφερθείσα Κοινότητα, επειδή η τελευταία θεωρούσε
στα τέλη της δεκαετίας του 1980, λόγω του ότι δεν είχαν καθορισθεί νομίμως τα όρια
του αιγιαλού ότι το επίδικο αποτελούσε δημόσια έκταση.
Επιπροσθέτως όμως αποδεικνύεται από την αυτοψία και πραγματογνωμοσύνη
από το διορισθέντα Μηχανικό το επίδικο ακίνητο, δεν αποτελεί τμήμα του αιγιαλού
όπως τα όρια αυτού καθορίσθηκαν με την υπ’ αριθ.1149/95 απόφαση του
Περιφερειακού Διευθυντή Λευκάδας.
Επειδή πλέον η απόφαση δεν επιδέχεται τακτικά ένδικα μέσα.
Επί της ως άνω απόφασης επιδέχονται μόνο έκτακτα ένδικα μέσα, προς τούτο
φρονώ ότι εφόσον ήθελε ασκηθεί αναίρεση για υπέρβαση εξουσίας ή παράβαση
νόμου ενώπιον του Αρείου Πάγου, και δεν αναφέρονται οι συγκεκριμένοι τυπικοί
λόγοι μόνο της υπέρβασης εξουσίας και της παράβασης νόμου δεν ήθελε ευδοκιμήσει
η ως άνω αναίρεση.
Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για πρόσληψη Δικηγόρου σε όσους
Δήμου,είτε δεν έχουν προσληφθεί Δικηγόροι, με πάγια αντιμισθία, είτε αυτοί που
έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα Δικαστήρια ή
Δικαστήρια που ανήκουν σε διαφορετικά Εφετεία.
Σύμφωνα με τη παραγρ.ιε του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί
αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής, μπορεί κατ’ εξαίρεση με απόφασή της η
Οικονομική Επιτροπή να αναθέτει σε Δικηγόρο ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία
έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη
γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του Δικηγόρου ορίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων». Ήτοι για την εξώδικη η δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα
οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή
εμπειρία η αμοιβή του Δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση
λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του.
Για το λόγο αυτό εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή να δοθεί εντολή
σε Δικηγόρο Αθηνών ή Πατρών να μελετήσει τα στοιχεία της δικογραφίας και εφόσον
συντρέχουν λόγοι άσκησης αναίρεσης κατά της ως άνω απόφασης να κατατεθεί
άμεσα μέχρι της 26-02-2011.»
Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνω όπως χορηγηθεί εντολή στη Δικηγόρο του
Δήμου κ. Μαυρέτα Καρύδη να προχωρήσει στη σχολαστική διερεύνηση της ως άνω
υπόθεσης, παρέχοντας στην Οικονομική Επιτροπή τη σχετική γνωμοδότησή της για
την άσκηση η μη αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της αριθ.859/2010
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, που αφορά διαφορά του κ. Ηλία
Πολίτη με τον πρώην Δήμο Απολλωνίων.
Και εκάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την εισήγηση της Δικηγόρου του Δήμου
- το άρθρο 72 παρ.ιγ του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα αποφασίζει

Τη χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου κ. Μαυρέτα Καρύδη να 0προχωρήσει στη σχολαστική διερεύνηση της ως άνω υπόθεσης, παρέχοντας στην
Οικονομική Επιτροπή τη σχετική γνωμοδότησή της για την άσκηση η μη αναίρεσης
ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της αριθ.859/2010 απόφασης του Διοικητικού
Εφετείου Πατρών, που αφορά διαφορά του κ. Ηλία Πολίτη με τον πρώην Δήμο
Απολλωνίων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:17/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

