Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:23/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:193/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 2η του
µήνα Αυγούστου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.23408/29.07.2011 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)ΜεσσήνηΚερασούλα
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5] Μαργέλης Γεώργιος
6] Mπραντζουκάκης Νικόλαος
7] Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αραβανής Αντρέας
Γαζής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής
κ.Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.23-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για ορισµό δικηγόρου ενώπιον του
Εφετείου Πατρών κατά την δικάσιµο
της 22/2011 έφεσης των
Θεοφ.Κτενά,Νικ.Κτενά, κ.λπ.
Εισηγήτρια: κα.Καρύδη Μαυρέτα
∆ικηγόρος του ∆ήµου

Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή τα εξής:
« Περιήλθε στην υπηρεσία µου η από 10 Ιουνίου 2011 εξώδικος διαµαρτυρία µετά
της και αριθµό έκθεσης κατάθεσης 22/2011 έφεσης των 1)Θεοφάνη Κτενά του
Σπυρίδωνος 2) Νικολάου Κτενά του Σπυρίδωνος 3) Τασούλας χήρας Σπύρου Κτενά,
4) Ευαγγελίας Κτενά του Σπυρίδωνος, 5)∆ιονυσίας Κτενά του Σπυρίδωνος,6)
Χριστίνας Κούκλου , κατά του ∆ήµου Λευκάδας και κατά της αριθ’422/2010
απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Με την πιο απόφαση εγένετο δεκτή η από 27/1/2010 αίτηση του ∆ήµου Λευκάδας
για αποβολή των ως άνω από ρυµοτοµούµενο ακίνητό τους που βρίσκεται εντός του
εγκεκριµένου σχεδίου Νικιάνας- Επισκόπου-Σωτήρως του ∆ήµου Λευκάδας στο Ο.Τ
03 µε αριθµό 002, όπως αυτό εµφαίνεται στο από Ιανουαρίου 2010 τοπογραφικό

διάγραµµα του πολιτικού µηχανικού Θωµά Γεωργάκη, το οποίο έχει εµβαδόν 392,04
τ.µ. Η ως άνω έφεση ασκήθηκε δήθεν για το λόγο ότι η πολεοδοµική µελέτη και η
µεταγραφείσα πράξη εφαρµογής ρυµοτόµησε το ακίνητο τους πέραν της κατά νόµο
υποχρέωσης της ιδιοκτησίας τους για εισφορά σε γή χωρίς αντάλλαγµα και επι πλέον
εκείνων που περιλαµβάνονται στην καθορισµένη έκταση εισφοράς σε γή.
Ειδικότερα:
1) Ότι δήθεν δεν ανέφερε την οφειλόµενη εισφορά σε γή του οικοπέδου τους,
2) Ότι δήθεν η απαιτούµενη προς απόδοση έκταση είναι µικρότερη η µεγαλύτερη της
οφειλόµενης εισφοράς σε γή.
3) Ούτε εάν καταβλήθηκε και µε ποιο τρόπο η οφειλόµενη αποζηµίωση για το
έδαφος των οικοπεδικών τµηµάτων που αφαιρούνται (ρυµοτοµούνται) εκ της
ιδιοκτησίας τους και τα οποία είναι µεγαλύτερα της οφειλόµενης από την ιδιοκτησία
τους νόµιµη εισφορά σε γή. ∆ιότι δήθεν εντός του ακινήτου τους που αιτείται να
αποβληθούν υπάρχει κτίριό τους, το οποίο δεν έχει αποτυπωθεί στα επικείµενα,
ούτε έχει απαλλοτριωθεί, ούτε έχει αποζηµιωθεί,ούτε έχει συντελεσθεί εναντίον
αυτού ρυµοτοµική απαλλοτρίωση και ειδικότερα τµήµα βεράντας του σπιτιού τους
εµβαδού 20 τ.µ αλλά και τµήµα του σπιτιού τους που είναι 10τ.µ.
Παρά ταύτα οµως το ∆ικαστήριο έκρινε ότι όλα τα ως άνω που επικαλούνται µε την
έφεσή τους, πρόκειται για µεταβολές για τις οποίες δεν απαιτείται να προηγηθεί
διαδικασία δικαστικού προσδιορισµού αποζηµίωσης και καταβολής τέτοιας
αποζηµίωσης, µε τη µεταγραφή δε της προαναφερόµενης απόφασης του Νοµάρχη
επήλθε άµεση απόσβεση κάθε εµπραγµάτου δικαιώµατος στο τµήµα που
αφαιρέθηκε ως εισφορά γής. Επίσης όπως προκύπτει από τον πίνακα της πράξης
εφαρµογής, οι καθών οφείλουν εισφορά σε γή µεγαλύτερη από την έκταση του
ρυµοτοµούµενου τµήµατος.
Κατ’ακολουθίαν των ως άνω και αφού εν προκειµένω συντρέχουν οι προυποθέσεις
αποβολής σύµφωνα µε την πράξη εφαρµογής, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως
βάσιµη και κατ’ουσίαν και να διαταχθεί η αποβολή των καθών από το επίδικο τµήµα
ιδιοκτησίας του ∆ήµου Λευκάδας.
Θεωρώ ότι οι αντίδικοι άσκησαν την ως άνω έφεση για να παρεµποδίσουν άµεσα
της διάνοιξη της οδού από το ∆ήµο Λευκάδας,και οι λόγοι έφεσης είναι
παρελκυστικοί της δίκης.
Συνεπώς πρέπει να δοθεί άµεσα εντολή για την παράσταση προσδιορισµό
δικασίµου της ως άνω έφεσης ενώπιον του Εφετείου Πατρών και υποστήριξη των
συµφερόντων του ∆ήµου Λευκάδας κατά της παραπάνω έφεσης.
Για τους παραπάνω λόγους εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Λευκάδας να µου δοθεί άµεσα εντολή , να παρασταθώ και να στηρίξω τα έννοµα
συµφέροντα και τα δικαιώµατα του νέου ∆ήµου Λευκάδας».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει να δοθεί εντολή στην δικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας κα. Μαυρέτα Καρύδη , να παρασταθεί και να στηρίξει τα έννοµα
συµφέροντα και τα δικαιώµατα του νέου ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Εφετείου
Πατρών κατά την δικάσιµο της 22/2011 έφεσης.
Και εκάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10, µετά από διαλογική συζήτηση

Οµόφωνα αποφασίζει
να δοθεί εντολή στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας κα. Μαυρέτα Καρύδη , να

παρασταθεί και να στηρίξει τα έννοµα συµφέροντα και τα δικαιώµατα του νέου
∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Εφετείου Πατρών κατά την δικάσιµο της 22/2011
έφεσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:193 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

