ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 45ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:332/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 22 του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2018,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ:
21041/18-10-2018 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. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του
∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 12 της Η.∆. Ενηµέρωση Οικονοµικής Επιτροπής για µη άσκηση έφεσης (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010)
κατά της αριθ’ Α128/2017, αποφάσεως του τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικής
έδρας Λευκάδας .
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 ως άνω αριθ’Α128/2017 απόφαση του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου σύµφωνα µε την οποία εκδικάσθηκε η προσφυγή της Μαρίας Καραβία η οποία στρεφόταν κατά
του ∆ήµου Λευκάδας για την ακύρωση της άρνησης της ∆ιοίκησης να άρει ρυµοτοµική απαλλοτρίωση ακινήτου
της προσφεύγουσας η οποία εκδηλώθηκε µε το µε αριθµό 21132/27.8.2013 έγγραφο του Προισταµένου της
∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος -Τµήµατος Πολεοδοµικών εφαρµογών –Υπηρεσίας ∆όµησης του
∆ήµου Λευκάδας.
Στην ως άνω απόφαση µεταξύ άλλων περιέχονται τα ακόλουθα:
Η προσφεύγουσα κατέθεσε ενώπιον του αρµοδίου ∆ικαστηρίου την προσφυγή για άρση της επίδικης
ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης ,η οποία περιοριζόταν σε ένα ακίνητο µικρής έκτασης 61,10 τ.µ που βρίσκεται
εντός της πόλης της Λευκάδας στη θέση Αγιος Σπυρίδωνας,επι της οδού Οδυσσέως αρ.5 και συνεπώς είναι
µεν εντοπισµένη όµως ενόψει του ότι η περιοχή στην οποία βρίσκεται το ένδικο ακίνητο εµπίπτει στον ιστορικό
τόπο του εν λόγω ∆ήµου Λευκάδας προυποθέτει την παρούσα δικονοµική διαδικασία .Η προσβαλλόµενη πράξη
µε την οποία εκδηλώθηκε ρητή άρνηση της ∆ιοίκησης να άρει την επίδικη ρυµοτοµική
απαλλοτρίωση,αναρµοδίως εκδόθηκε από όργανο του ∆ήµου Λευκάδας ,ο οποίος όφειλε να διαβιβάσει την
σχετικώς υποβληθείσα αίτηση της προσφεύγουσας στο ανωτέρω αρµόδιο όργανο και για τον λόγο αυτό που
εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το ∆ικαστήριο 3114/2014 απόφ.ΣΤΕ
Επειδή η ως άνω υπόθεση υπάγεται στην κατηγορία εκείνη όπου τα ∆ικαστήρια αίρουν τις εγκριθείσες από το
σχέδιο πόλεως απαλλοτριώσεις εφόσον για µεγάλο διάστηµα αδρανεί η ∆ιοίκηση (άνω των 22 ετών στην υπο
κρίση υπόθεση) και δεν ολοκληρώνει µε την αποζηµίωση στον ιδιοκτήτη το ακίνητο ώστε εν συνεχεία
καταδικάζεται η ∆ιοίκηση να τροποποιήσει στο σηµείο αυτό το σχέδιο πόλεως.Υπάρχουν άπειρες όσες
υποθέσεις οι οποίες προηγούνται αυτής και τυχόν άσκηση ενδίκου µέσου από πλευράς ∆ήµου Λευκάδας δεν
έχει ουδεµία τύχη ευδοκίµησης
Επειδή ο ∆ήµος έχει έννοµο συµφέρον
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ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να συζητήσει το παρόν θέµα και να αποφασίσει
περί µη άσκησης έφεσης κατά της αριθ’Α128/2017 αποφάσεως του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου.
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, αποφασίζει:
Τη µη άσκησης έφεσης κατά της αριθ’Α128/2017 αποφάσεως του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 332/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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