ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 316/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 4 του µήνα ∆εκεµβρίου
του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 25650/3-11-2015 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
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Σέρβος Κων/νος
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5.
6.
7.
8.
9.

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.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 15ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για
παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, κατά την
δικάσιµο της 13-01-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο κατά της
προσφυγής Καραβία Μαρίας που στρέφεται εναντίον του Ελληνικού ∆ηµοσίου κ.λ.π.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, ∆ικηγόρος ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την γνωµοδότηση
της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η απο 20-8-2013 και αριθµό κατάθεσης 36/2013 προσφυγή της αντιδίκου
µας η οποία στρέφεται κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την
ακύρωση της άρνησης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδοµικών Εφαρµογών Υπηρεσίας
∆όµησης του ∆ήµου Λευκάδας , δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Οτι είναι αποκλειστική κυρία νοµέας και κάτοχος ενός ακινήτου οικοπέδου άρτιου και οικοδοµήσιµου,
βρίσκεται εντός του εγκεκριµένου σχεδίου της πόλεως Λευκάδος του ∆ήµου Λευκάδος και
συγκεκριµένα στην συνοικία του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος και επι της οδού Οδυσσέως αριθµός
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5. Με το απο 23.12.1991 Π.∆ που φέρει τον τίτλο Αναθεώρηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού
σχεδίου περιοχής του ∆ήµου Λευκάδας και ένταξη στο σχέδιο του προϋφιστάµενου του έτους 1923
οικισµού του ιδίου ∆ήµου και καθορισµού όρων και περιορισµών δόµησης, το ως άνω ακίνητο µε
εµβαδόν 61,10 τετρ. Περαιτέρω ,το εγκεκριµένο σχέδιο της πόλης Λευκάδας τροποποιήθηκε στη
συνέχεια µε την 91Φ/22/5/1996 απόφαση του Νοµάρχη Λευκάδας χωρίς όµως να αρθεί η ως άνω
ρυµοτοµική απαλλοτρίωση του ακινήτου της. Τέλος µέχρι και σήµερα δεν έχει συντελεσθεί η ως άνω
απαλλοτρίωση αφου ούτε καν έχει συνταχθεί πράξη αναλογισµού , ενω η ∆ιοίκηση δεν έχει προβεί
σε ουδεµία ενέργεια η οποία να αποσκοπεί στην συντέλεση της απαλλοτρίωσης. Ετσι στην
προκειµένη περίπτωση απο την επιβολή της δέσµευσης του ακινήτου της µε την κήρυξη της
ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης το έτος 1992 και µέχρι την υποβολή της αίτησης για την άρση έχουν
παρέλθει 21 χρόνια χωρίς στο ως άνω χρονικό διάστηµα, η ∆ιοίκηση να έχει προβεί σε οποιαδήποτε
ενέργεια για την συντέλεση της απαλλοτρίωσης , ούτε φυσικά στην εκπόνηση και κύρωση της πράξης
αναλογισµού που απαιτείται κατά νόµο. Προς τούτο ζητά να ακυρωθεί η τεκµαιρόµενη δια
παραλείψεως, άρνηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας του Τµήµατος Πολεοδοµικών
εφαρµογών- Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Λευκάδας
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να χορηγήσει εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα, να αποκρούσει την απο
20-08-2013 και αριθµό κατάθεσης 36/2013 προσφυγή της Μαρίας Καραβία συζύγου Νικολάου
Γκούµα, που στρέφεται κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την
ακύρωση της άρνησης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδοµικών Εφαρµογών του ∆ήµου
Λευκάδας, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου
µεταβατικού Λευκάδας, κατά την δικάσιµο στις 13-01-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή
µαταίωση δικάσιµο. Να συντάξει υπόµνηµα ή τυχόν πρόσθετους λόγους και εν γένει δε, κάθε
διαδικαστική ενέργεια η οποία ήθελε απαιτηθεί για την υποστήριξη των έννοµων συµφερόντων του
∆ήµου Λευκάδας .»
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 ∆ήµου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα, να αποκρούσει την απο 20-082013 και αριθµό κατάθεσης 36/2013 προσφυγή της Μαρίας Καραβία συζύγου Νικολάου Γκούµα, που
στρέφεται κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την ακύρωση της
άρνησης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδοµικών Εφαρµογών του ∆ήµου Λευκάδας, η
οποία απευθύνεται ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικού
Λευκάδας, κατά την δικάσιµο στις 13-01-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση
δικάσιµο. Να συντάξει υπόµνηµα ή τυχόν πρόσθετους λόγους και εν γένει δε, κάθε διαδικαστική
ενέργεια η οποία ήθελε απαιτηθεί για την υποστήριξη των έννοµων συµφερόντων του ∆ήµου
Λευκάδας .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 316/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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