Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ 1/2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης της
Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:9/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 9η του µήνα
Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε
εκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ.πρωτ.266/ 7.1.2014 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».

Η Συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα, γιατί για τις παρακάτω υποθέσεις
έχουν οριστεί δικάσιµοι και πρέπει άµεσα να χορηγηθούν εντολές σε
δικηγόρους.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σάντα-Μακρή Αικ.
6) Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νίκος
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
9ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.1-2014 εκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ,για προσφυγή του Γαζή Αιµίλιου, κατά
πρώην Νοµάρχη Λευκάδας, αναφορικά µε θέµα της υπηρεσίας της
Πολεοδοµίας.
Εισηγήτρια: κα. Μαυρέτα Καρύδη
∆ικηγόρος του ∆ήµου
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
“Με την αναθεώρηση του ρυµοτοµικού σχεδίου Νυδριού-Μ Αυλακίου και τον
καθορισµό όρων και περιορισµών δόµησης, µε την από 29 Απριλίου 1992 απόφαση
Νοµάρχη υπ’ αριθ. οικ.331446(ΦΕΚ 637/∆/7 Ιουλίου 1992) το ακίνητό µου, όπως
αυτό εµφαίνεται υπό τα στοιχεία (Β-Γ-Α13-Α14-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Β)στο από Απριλίου
2007 τοπογραφικό διάγραµµα του Μηχανικού Ζώη Μικρώνη και στο Ο.Τ. 65,
χαρακτηρίστηκε ως κοινωφελής χώρος Κέντρου Υγείας.
2. Το 1999 και ειδικότερα στις 19-4-1999 εκδίδονται δύο αποφάσεις του βοηθού
Νοµάρχη Λευκάδας µε υπ αριθ. πρωτ. α) 1625 σχετ. 838 και β) 838 σχετ. 1625 µε τις
οποίες κυρώνεται διορθωµένη η Μεµονωµένη Πράξη Εφαρµογής που συντάχθηκε
στον περιφερειακό δρόµο «από την αρχή του σχεδίου στο Μ. Αυλάκι µέχρι τον
επαρχιακό δρόµο Νυδριού Νεοχωρίου» και η οποία συµπεριέλαβε και τις ιδιοκτησίες
στο Ο.Τ 65.Με την µεµονωµένη αυτή πράξη εφαρµογής ο ∆ήµος φέρεται υπόχρεος
για 514,87 τ.µ. σε εµένα και 514,87 τ.µ. στον αδερφό µου γιατί η ιδιοκτησία µου
ελήφθη ως µία εξ αδιαιρέτου χωρίς µέχρι σήµερα να έχω αποζηµιωθεί.

Στην συγκεκριµένη περίπτωση ουδέποτε έγινε η γενική πράξη εφαρµογής ενώ µε την
µεµονωµένη πράξη εφαρµογής που έγινε αφέθηκε η ιδιοκτησία του στον κοινωφελή
χώρο του Κέντρου Υγείας, που ουδέποτε πρόκειται να γίνει Κέντρο Υγείας αφού
όπως προκύπτει από το κυρωµένο απόσπασµα του 12/2001 πρακτικού συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ελλοµένου, όπου περιλαµβάνεται η απόφαση
αριθ.163/2001 αποφασίσθηκε οµόφωνα «ο αποχαρακτηρισµός ολόκληρου του
Ο.Τ.65 σαν κοινωφελούς διότι δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους
χαρακτηρίσθηκε έτσι».
1.Να ακυρώσετε την άρνηση της ∆ιοικήσεως να αποδεχθεί το αίτηµά µου µε την
υποβληθείσα σε αυτήν (Νοµάρχη Λευκάδας) αίτησή µου (αριθ. πρωτ. ΓΝ 2680 /1112-2007) για τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου στην ιδιοκτησία του.
2.Να διατάξετε την άρση της επιβληθείσης µε την από 7-7-92 απόφαση Νοµάρχη
Λευκάδας δέσµευση.
3. Να αναπεµφθεί η υπόθεση στην ∆ιοίκηση για όλες τις νόµιµες ενέργειες ούτως
ώστε να καταργηθεί η επιβληθείσα δέσµευση για κοινωφελή χώρο µε τροποποίηση
του σχεδίου και να καταστεί οικοδοµήσιµο το ακίνητό του.
4.Να καταδικασθεί το ∆ηµόσιο στην δικαστική του ∆απάνη.
Περαιτέρω κατά την ως άνω δικάσιµο 15-1-2014 αδυνατώ ως δικηγόρος του ∆ήµου
Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία να παρασταθώ λόγω άλλων επαγγελµατικών
υποχρεώσεων µου που αφορούν άλλες υποθέσεις του ∆ήµου Λευκάδας.
Προς τούτο θεωρώ εύλογο και σκόπιιµο για τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου
Λευκάδας να παρασταθεί και να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας
∆ικηγόρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας.
Επειδή ο ∆ικηγόρος Ανδρέας Στραγαλινός έχει τις εξειδικευµένες γνώσεις στο
∆ιοικητικό δίκαιο και διαθέτει την απαραίτητη εµπειρία .
Εισηγούµαι η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας,να χορηγήσει εντολή στον
∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ανδρέα Στραγαλινό ,ο οποίος έχει τις
εξειδικευµένες γνώσεις στο διοικητικό δίκαιο και διαθέτει την κατάλληλη εµπειρία να
παρασταθεί κατά την δικάσιµο της15/1/2014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ’αναβολή
δικάσιµο ήθελε απαιτηθεί και να αποκρούσει την υπ αριθµ. 34/12-3-2008 προσφυγή
του Γαζή Αιµίλιου κατά του ∆ήµου Λευκάδας ως καθολικού διαδόχου του ∆ήµου
Ελλοµένου
η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικού Λευκάδας να συντάξει υπόµνηµα
,προτάσεις και τυχόν πρόσθετους λόγους ,και εν γένει να υποστηρίξει τα δικαιώµατα
του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια
ήθελε προκύψει».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει να
χορηγήσει εντολή, στον ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ανδρέα
Στραγαλινό , ο οποίος έχει τις εξειδικευµένες γνώσεις στο διοικητικό δίκαιο και
διαθέτει την κατάλληλη εµπειρία να παρασταθεί κατά την δικάσιµο της15/1/2014 η σε
οποιαδήποτε άλλη µετ’αναβολή δικάσιµο ήθελε απαιτηθεί και να αποκρούσει την υπ
αριθµ. 34/12-3-2008 προσφυγή του Γαζή Αιµίλιου κατά του ∆ήµου Λευκάδας ως
καθολικού διαδόχου του ∆ήµου Ελλοµένου, σύµφωνα και µε την παραπάνω
εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση

Οµόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή, στo ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου στον ∆ικηγόρο του
∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, Ανδρέα Στραγαλινό ,ο οποίος έχει τις
εξειδικευµένες γνώσεις στο διοικητικό δίκαιο και διαθέτει την κατάλληλη εµπειρία να
παρασταθεί κατά την δικάσιµο της15/1/2014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ’αναβολή
δικάσιµο ήθελε απαιτηθεί και να αποκρούσει την υπ αριθµ. 34/12-3-2008 προσφυγή
του Γαζή Αιµίλιου κατά του ∆ήµου Λευκάδας ως καθολικού διαδόχου του ∆ήµου
Ελλοµένου
η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικού Λευκάδας να συντάξει υπόµνηµα
,προτάσεις και τυχόν πρόσθετους λόγους ,και εν γένει να υποστηρίξει τα δικαιώµατα
του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια
ήθελε προκύψει.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 9/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

