ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 4ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 23/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 31 του µήνα Ιανουαρίου
του έτους 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 1750/27-1-2017 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 6ο της Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα
Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του Αρείου Πάγου, στη
δικάσιµο της 27ης Μαρτίου 2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, κατά
του Ελληνικού ∆ηµοσίου και κατά της αίτησης για την αναίρεση της υπ΄αριθ. 297/2011 τελεσίδικης
απόφασης του Εφετείου Πατρών.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε .κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η απο 13-5-2014 και αριθµό έκθεσης κατάθεσης αρ.24/2014 αίτηση του
Ελληνικού ∆ηµοσίου που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας για την αναίρεση της υπ'αριθ'
297/2011 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Πατρών και απευθύνεται στο Α2 τµήµα του Αρείου
Πάγου, στην οποία µεταξύ των άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Στην προκειµένη περίπτωση η ο ∆ήµος Λευκάδας άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, την
15-12-2003 ανακοπή του κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ζητώντας την ακύρωση του υπ'αριθ'16/2003
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πρωτοκόλλου καθορισµού αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης δηµοσίου κτήµατος του Προϊσταµένου
της Κτηµατικής Υπηρεσίας Νοµού Λευκάδας. Επι της ανωτέρω ανακοπής εκδόθηκε, αρχικά, η
υπ'αριθ' 14/2004 παραπεµπτική απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, που παρέπεµψε την
υπόθεση στο καθύλη αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο Λευκάδας και εν συνεχεία, η υπ'αριθ'
245/2006 οριστική απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που την έκανε δεκτή και
ακύρωσε το προσβαλλόµενο ως άνω πρωτόκολλο.
Κατά της παραπάνω πρωτοδίκου οριστικής απόφασης το Ελληνικό ∆ηµόσιο άσκησε την απο 4-32008 (αρ.καταθ.20-3-2008) έφεσή του, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ'αριθ' 297/2011 τελεσίδικη
απόφαση του Εφετείου Πατρών,που την απέρριψε. Την ως άνω απόφαση αναιρεσιβάλλει το
Ελληνικό ∆ηµόσιο για τους κάτωθι λόγους.
Η κρίση του δευτεροβαθµίου ∆ικαστηρίου ότι το καταληφθέν απο τον αναιρεσίβλητο ∆ήµο, ∆ηµόσιο
κτήµα, το κατέχει ο τελευταίος απο το έτος 1980 και µε την µακροχρόνια αδράνεια του Ελληνικού
∆ηµοσίου, που ποτέ δεν εξέδωσε πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και πρωτόκολλο αποζηµίωσης
χρήσης, δηµιουργήθηκε σε αυτόν η πεποίθηση ότι έχει την συναίνεση του ∆ηµοσίου αλλά και
βεβαιότητα οτι ποτέ δεν θα εκδοθεί εις βάρος του τέτοιο πρωτόκολλο.
Ότι συνακόλουθα για το προηγούµενο της παραχώρησης χρονικό διάστηµα δεν µπορεί να θεµελιωθεί
κατά το άρθρο 281 ΑΚ ένσταση Καταχρηστικής άσκησης δικαιώµατος .
Ότι δήθεν η αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση καθίσταται αναιρετέα κατά την περίπτωσ.1 του άρθρου
559 του Κ.Πολ.∆.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να χορηγηθεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα
Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Α2 Τµήµατος του
Αρείου Πάγου στην συνεδρίαση της 27-3-2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη µεταγενέστερη συνεδρίαση
ή µαταίωση αυτού, και να αποκρούσει µε κάθε νόµιµο µέσο και µε προτάσεις την αίτηση του
Ελληνικού ∆ηµοσίου για την αναίρεση της υπ' αριθ' 297/2011 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου
Πατρών, που στρέφεται
κατά του ∆ήµου Λευκάδας και εν γένει να υποστηρίξει τα έννοµα
συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας καταθέτοντας υποµνήµατα σηµειώµατα και οποιαδήποτε άλλη
διαδικαστική ενέργεια η πράξη ήθελε απαιτηθεί.»
Επιπλέον προτείνει να δοθεί εντολή στον συµβολαιογράφο Λευκάδας Σπυρίδωνα Αρβανίτη,
να συντάξει πληρεξούσιο µε εντολέα τον ∆ήµαρχο Λευκάδας κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή και
εντολοδόχο, την δικηγόρο του ∆ήµου κα Μαυρέτα Καρύδη, µε θέµα την ανωτέρω παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του Α2 Τµήµατος
του Αρείου Πάγου στην
συνεδρίαση της 27-3-2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη µεταγενέστερη συνεδρίαση ή µαταίωση αυτού.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Χορηγεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη,
για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Α2 Τµήµατος του Αρείου
Πάγου στην συνεδρίαση της 27-3-2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη µεταγενέστερη συνεδρίαση ή
µαταίωση αυτού, και να αποκρούσει µε κάθε νόµιµο µέσο και µε προτάσεις την αίτηση του Ελληνικού
∆ηµοσίου για την αναίρεση της υπ' αριθ' 297/2011 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Πατρών,
που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και εν γένει να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα του
∆ήµου Λευκάδας καταθέτοντας υποµνήµατα σηµειώµατα και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική
ενέργεια η πράξη ήθελε απαιτηθεί.
Χορηγεί εντολή στον συµβολαιογράφο Λευκάδας Σπυρίδωνα Αρβανίτη, να συντάξει
πληρεξούσιο µε εντολέα τον ∆ήµαρχο Λευκάδας κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή και εντολοδόχο, την
δικηγόρο του ∆ήµου κα Μαυρέτα Καρύδη, µε θέµα την ανωτέρω παράσταση και εκπροσώπηση του
∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του Α2 Τµήµατος του Αρείου Πάγου στην συνεδρίαση της 27-3-2017, ή
σε οποιαδήποτε άλλη µεταγενέστερη συνεδρίαση ή µαταίωση αυτού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 23/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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