ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 24ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 159/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 7 του µήνα Ιουνίου του
έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ. 11854/2-6-17 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4.
5. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5.
6. Σέρβος Κων/νος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 11ο : Ενηµέρωση Ο.Ε. για την αρ. 99/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και
τυχόν άσκηση αναίρεσης κατ’ αυτής.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η αριθ’ Α99/2017 απόφαση του Α΄ Τριµελούς Τµήµατος ακυρωτικής
διαδικασίας, του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, η οποία δίκασε την αίτηση ακύρωσης του 1)
∆ηµήτριου Γράψα, 2) του Παναγιώτη Γράψα του Ξενοφώντος κατά α) των αποφάσεων 157 και
161/13-5-2011 του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου µε τις οποίες απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες-και ειδικότερα ως εκπροθέσµως
ασκηθείσες οι µε ηµεροµηνία 12/3/2011 διοικητικές προσφυγές τους κατά της αποφάσεως 6146/2112-2010 του Νοµάρχη Λευκάδας και β) της τελευταίας αυτής αποφάσεως, µε την οποία, κατ’
απόρριψη της µε αρ.πρωτ.8604/9-8-2010 ενστάσεως τους, κυρώθηκε η πράξη 7/2010,διορθωτική της
κυρωθείσας µε την απόφαση 4537/4-8-1997 του ανωτέρω Νοµάρχη πράξεως εφαρµογής του
ρυµοτοµικού σχεδίου των οικισµών
Νικιάνας -Επισκόπου –Σωτήρως των τότε ) Τοπικών
∆ιαµερισµάτων Αλεξάνδρου και Κατούνας του ∆ήµου Λευκάδας.
Με την ως άνω διορθωτική πράξη (7/2010) τροποποιήθηκε η πράξη εφαρµογής του έτους
1997, µεταξύ άλλων, και καθό µέρος αφορά στη µε κτηµατολογικό αριθµό 010319 κείµενη στο
οικοδοµικό τετράγωνο (ΟΤ) 25 ιδιοκτησία των αιτούντων, της οποίας αυτοί φέρονται ως συγκύριοι
κατά το ½ εξ αδιαιρέτου έκαστος, και επιβλήθηκε για πρώτη φορά, σε βάρος της εισφορά σε χρήµα,
ενώ µε τη πράξη εφαρµογής του έτους 1997,η ιδιοκτησία των αιτούτων είχε επιβαρυνθεί µόνο µε
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εισφορά σε γή, που υπολογίσθηκε µε βάση το συνολικό εµβαδόν της και όχι το εµβαδόν που
αντιστοιχούσε στο ιδανικό µερίδιο κάθε συνιδιοκτήτη.
Στην ως άνω δίκη ο ∆ήµος Λευκάδας άσκησε την από 20-3-2016 παρέµβασή του µε έννοµο
συµφέρον –ενόψει του ότι κατά το άρθρο 8 του ν.1337/1983 τα εδαφικά τµήµατα που προέρχονται
από εισφορά γης διατίθενται για τη δηµιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στις
πολεοδοµικές ενότητες του οικείου δήµου ή κοινότητας, ενώ κατά το άρθρο 9 παρ.3 του ιδίου νόµου
η εισφορά σε χρήµα εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων, ως
έσοδο του οικείου δήµου η κοινότητας και αποδίδεται σε αυτούς κατά µήνα, διατίθεται δε για την
εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων πολεοδοµικών έργων-υπεραµύνθηκε της νοµιµότητας της
αποφάσεως 6146/21-12-2010 του Νοµάρχη Λευκάδας και ζήτησε την απόρριψη της κρινόµενης
αιτήσεως.
Περαιτέρω το ως άνω ∆ικαστήριο έκαµε δεκτή α) την αίτηση ακύρωσης του ∆ηµητρίου και Παναγιώτη
Γράψα και ακύρωσε τις 157 και 161/2011 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοικήσεως Πελοποννήσου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας και Ιονίου. Β) Ακυρώνει την απόφαση
6146/2010 απόφαση του Νοµάρχη Λευκάδας κατά το µέρος που αφορά στην επιβολή, µε τη
διορθωτική πράξη εφαρµογής 7/2010, εισφοράς σε χρήµα σε βάρος της ιδιοκτησίας των αιτούντων
∆ηµητρίου και Παναγιώτη Γράψα.
Επειδή η ως άνω υπόθεση έχει βαρύνουσα σηµασία για τα οικονοµικά συµφέροντα του ∆ήµου
Λευκάδας
Επειδή εκπνέει η προθεσµία άσκησης της αίτησης αναίρεσης δεδοµένου ότι η απόφαση
δηµοσιεύθηκε
στις 28-4-2017 και πρέπει να ασκηθεί αναίρεση εντός εξήντα ηµερών από τη
δηµοσίευση της απόφασης.
Επειδή υπάρχουν λίγες ως µηδαµηνές περιπτώσεις να ακυρωθεί η ως άνω απόφαση στο Συµβούλιο
της Επικρατείας
Επειδή κρίνω σκόπιµο στη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης να προσέλθει και µηχανικός της
Πολεοδοµίας Λευκάδας για να βοηθήσει την Επιτροπή ως προς την απόφαση που θα λάβει
ΓΙΑ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

Εισηγούµαι να τεθεί το θέµα στην Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας προς συζήτηση
ΕΠΕΙΓΌΝΤΩΣ και να αποφασίσει περί άσκησης ή µη αναίρεσης κατά της αριθ’ Α99/2017
απόφασης του Α΄ Τριµελούς Τµήµατος ακυρωτικής διαδικασίας του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.
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:
Να ασκηθεί αίτηση αναίρεσης κατά της αριθ’ Α99/2017 απόφασης του Α΄ Τριµελούς
Τµήµατος ακυρωτικής διαδικασίας του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.
Για τον σκοπό αυτό, χορηγείται εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου µε πάγια αντιµισθία, Μαυρέτα
Καρύδη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 159/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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