Απόζπαζκα
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ:35/2012 πλεδξίαζεο ηεο Oηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Αξηζ. Απόθ:292/2012
ηελ Λεπθάδα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ζήκεξα ηελ 28ε ηνπ
κήλα Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13.00κ.κ., ήιζε ζε
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κεηά ηελ αξηζ.πξση.
30498/23.11.2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε
λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ
Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελληά(9) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ νθηώ (8) κέιε, άξρηζε ε πλεδξίαζε .
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ΑΠΟΝΣΔ
Πεληεζπίηεο Νίθνο

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θα.
άληα Δπηπρία, Τπάιιειν Γήκνπ Λεπθάδαο.
1ν ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ Ζ.Γ. : ηεο αξηζ.35-2012 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα εληνιή ζε δηθεγόξν θαη' εμαίξεζε δηθαζηηθνύ
ρεηξηζκνύ ππόζεζεο γηα παξάζηαζε θαη εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο
θαηά ηε δηθάζηκν ζηηο 5-12-12 ή ζε νπνηαδήπνηε κεη΄αλαβνιή δηθάζηκν
ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο θαηά
ηνπ Ζιία Πνιίηε, Γεξάζηκνπ Αξγπξνύ θαη θαηά ηεο αξ. 859/10 απόθαζεο ηνπ
Δθεηείνπ Παηξώλ
Δηζεγεη:θα.Μαπξέηα Καξύδε-δηθεγόξνο Γήκνπ

Η Δηζεγήηξηα αλέθεξε ηα παξαθάησ:
“ Με ηελ αξηζ'23/2011 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο
ρνξεγήζεθε εληνιή ζηελ Γηθεγόξν ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο Μαπξέηα Καξύδε λα
αζθήζεη αίηεζε αλαίξεζεο θαηά παξάβαζε λόκνπ ε ππέξβαζε εμνπζίαο
θαηά ηεο αξηζ' 859/2010 απόθαζεο ηνπ Δθεηείνπ Παηξώλ θαη θαηα ηνπ Ηιία Πνιίηε
θαη Γεξάζηκνπ Αξγπξνύ.
Οη σο άλσ αληίδηθνη άζθεζαλ ν κελ πξώηνο ηελ απν 10/9/2001 αγσγή ηνπ νδε
δεύηεξνο ηελ ηελ αζθεζείζα πξνθνξηθά ζην Γηθαζηήξην αληαγσγή ηνπ ελώπηνλ ηνπ
Δηξελνδηθείνπ Απνιισλίσλ, κε ελαγόκελν ηνλ πξώελ Γήκν Απνιισλίσλ,ην σο άλσ
δηθαζηήξην αθνπ δίθαζε ηελ αγσγή θαη ηελ αληαγσγή ησλ σο άλσ ,εμέδσζε αξρηθά
ηελ αξηζ'11/2002 απόθαζε ηνπ ε νπνία θήξπμε εαπηόλ θαζύιηλ αλαξκόδηνλ

παξέπεκςε ηελ ππόζεζε ζην αξκόδην θαζύιηλ Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Λεπθάδαο
θαη απέξξηςε ηελ αληαγσγή. Σν δεύηεξν σο άλσ Γηθαζηήξην αθνπ δίθαζε ηελ
παξνύζα δηαθνξά ,εμέδσζε ηελ αξηζ'441/2003 νξηζηηθή απόθαζε ηνπ
απνξξίπηνληαο ηελ αγσγή.
Σελ νξηζηηθή απηή απόθαζε πξνζέβαιε πξνο ην Δθεηείν Παηξώλ ν πξώηνο ησλ
αληηδίθσλ
κε ηελ απν 26.4.2005 (αξηζ'εθζεζ. Καηαζ.15/4.5/2005) έθεζή
ηνπ,δεηώληαο λα γίλεη δεθηή γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή. Σν Δθεηείν
εμέδσζε ηελ ππ'αξηζ' 1099/2007 απόθαζή ηνπ κε ηελ νπνία δέρζεθε ηππηθά θαη ζηελ
νπζία ηεο ηελ θξηλόκελε απν 26.4.2005 έθεζε θαηά ηεο ππ'αξηζ' 441/2003 νξηζηηθήο
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πξναλαθεξόκελε απόθαζε,αλέβαιε ηελ νξηζηηθή απόθαζε,δηέηαμε ηελ δηελέξγεηα
πξαγκαηνγλσκνζύλεο κε ηελ επηκέιεηα ηνπ επηκειέζηεξνπ ησλ δηαδίθσλ, θαη δηόξηζε
πξαγκαηνγλώκνλα ηνλ Αλδξέα Γηαλαθόπνπιν ηνπ Αλαζηαζίνπ ηνπνγξάθν-κεραληθό.
Ο εθθαιώλ κε ηελ απν 15/1/2009 αίηεζε -θιήζε ηνπ πξνο ην Δθεηείν Παηξώλ
(αξηζ'έθζεζεο 130/30/3/2009 επαλέθεξε ηελ ππόζεζε πξνο πεξαηηέξσ ζπδήηεζε.
Ο δε πξώελ Γήκνο Απνιισλίσλ
νύηε παξαζηάζεθε ζην Δθεηείν νύηε
εθπξνζσπήζεθε,δηθάζζεθε εξήκελ κε όιεο ηηο ζπλεπαγόκελεο απηνύ δηθνλνκηθέο
ζπλέπεηεο.
Οηαλ πιένλ αλέιαβε σο θαζνιηθόο δηάδνρνο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο δελ είρε
δπλαηόηεηα λα αζθήζεη άιια ηαθηηθά έλδηθα κέζα ε κε κόλνλ έθηαθηα ,πξνο ηνύην
άζθεζε αίηεζε αλαίξεζεο θαηά ηεο αξηζ' 859/2010 απόθαζεο ηνπ Δθεηείνπ Παηξώλ
.Οη ιόγνη αλαίξεζεο πνπ πξνέβαιε ν Γήκνο Λεπθάδαο ήηαλ όηη επη ησλ απν
27/3/2002 πξνηάζεσλ ηνπ ελώπίνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Απνιισλίσλ θαη ησλ απν ηνπ
έηνπο 2003 πξνηάζεσλ ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Λεπθάδαο ν πξώελ
Γήκνο Απνιισλίσλ δηα ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ ,ηζρπξίζηεθε όηη ην επίδηθν αθίλεην
πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε Πόληε Βαζηιηθήο ηνπ Γήκνπ Απνιισλίσλ Λεπθάδαο ,έρεη
έθηαζε 129,80 η.κ θαη ζπλνξεύεη βνξείσο κε ην λέν επαξρηαθόδξόκν Αγίνπ Πέηξνπ Βαζηιηθήο Λεπθάδαο, λνηίσο κε γξακκή αηγηαινύ,αλαηνιηθώο κε απνζηξαγγηζηηθή
ηάθξν Μαπξνπνηάκνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε ηδηνθηεζία Θενδώξνπ
ηακνύξε θαη δπηηθώο κε ηδηνθηεζία αγλώζησλ αλήθε ζηα εθηόο ζπλαιιαγήο
πξάγκαηα, ήηαλ δεκόζην θηήκα.Καη σο θνξέαο εθκεηάιεπζεο ησλ δεκνζίσλ
θηεκάησλ θαη παξαιίσλ ε ηόηε Κνηλόηεηα Βαζηιηθήο εθκίζζσλε πξνο ηδηώηεο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηνλ δεύηεξν ησλ αληηδίθσλ, Γεξάζηκν Αξγπξό, απν ηνπ έηνπο
1988.Δθηνηε θαη κέρξη ηελ έγεξζε ηεο αγσγήο ήηνη πξώηνλ ην έηνο 2001 ν πξώηνο
ησλ αληηδίθσλ δελ είρε εγείξεη αμηώζεηο επη ηνπ σο άλσ επηδζίθνπ αθηλήηνπ. Ο πξώελ
Γήκνο Απνιισλίσλ ηζρπξίζηεθε όηη ην επίδηθν ηκήκα είλαη δεκόζην θηήκα.Βάζεη ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ Ν.1539/1938 επη ησλ αδεζπόησλ θαη ησλ δεκνζίσλ θηεκάησλ ελ γέλεη
λνκεύο ζεσξείηαη ην Γεκόζηνλ,έζησ θαη αλ νπδεκίαλ ελήξγεζελ επ'απηώλ πξάμηλ
λνκήο.πλεπώο ην δηθάζαλ σο άλσ Γηθαζηήξην έδεη λα απνξξίςεη ηελ αγσγή θαζώο
θαη ηελ έθεζε ηνπ αληηδίθνπ δηόηη ελ πξνθεηκέλσ νύηε είρε ελαρζεί ην Διιεληθό
Γεκόζην ε πξνζεπηθιεζεί γηα λα ππνζηεξίμεη ηα ζπκθέξνληα απηνύ,δηα ηεο
αζθήζεσο θύξηαο παξέκβαζεο ,ηνπλαληίνλ όκσο,δελ παξαζηάζεθε νύηε
εθπξνζσπήζεθε κε ζπλέπεηα λα απσιέζεη δηθαηώκαηα απηνύ πνπ απέξξεαλ απν
ηελ σο άλσ δίθε -δηαθνξά.
Γειαδή ην Γηθαζηήξην θαζ'ππέξβαζε εμνπζίαο θαη παξάβαζε λόκνπ εμέδσζε ηελ
πην πάλσ πξνζβαιινκέλε ππό αλαίξεζε απόθαζε.
Πεξαηηέξσ επεηδή ε σο άλσ αίηεζε αλαίξεζεο ρξήδεη ηδηαίηεξεο λνκηθήο ππνζηήξημεο
απν δηθεγόξν ,ν νπνίνο έρεη εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζην Δκπξάγκαην Γίθαην λα
θαηαζέζεη πξνηάζεηο ε νπνηαδήπηε άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα ήζειε απαηηεζεί
ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ πξνο επίξξσζε ησλ ηζρπξηζκώλ ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο
θαη ππνζηήξημε ηεο απν 22/2/2010 θαη αξηζκό θαηάζεζεο 17, αίηεζεο αλαίξεζεο
ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ
Δπεηδή ν δηθεγόξνο Αζελώλ Κσζηαληίλνο Καηεθόξεο δηαζέηεη απηά ηα πξνζόληα,

εηζεγνύκαη όηη πξέπεη λα ρνξεγεζεί εληνιή εθ λένπ γηα λα ππεξαζπίζεη ηα
δηθαηώκαηα ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο ,θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο απν 22/02/2011 θαη αξηζκό
θαηάζεζεο 17/2011 αίηεζεο αλαίξεζεο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο ε νπνία ζηξέθεηαη θαηά
ηνπ Ηιηα Πνιίηε ηνπ Γεξάζηκνπ Αξγπξνύ θαη θαηά ηεο ππ'αξηζ'859/2010 απόθαζεο
ηνπ Δθεηείνπ Παηξώλ ε νπνία εθδηθάδεηαη θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 5εο Γεθεκβξίνπ απν
ην Γ' Πνιηηηθό Σκήκα κε απμνληα αξηζκό πηλαθίνπ πέληε , ε ζε νπνηαδήπνηε άιιε
ηπρόλ κεη'αλαβνιή δηθάζηκν ,ζηνλ Κώζηα Καηεθόξε δηθεγόξν ηνπ Γηθεγνξηθνύ
πιιόγνπ Αζελώλ λα παξαζηαζεί λα εθπξνζσπήζεη ην Γήκν Λεπθάδαο , λα
θαηαζέηεη πξνηάζεηο ππνκλήκαηα ε νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα ήζειε
απαηηεζεί ελώπηνλ ηνπ σο άλσ Γηθαζηεξίνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο σο άλσ αίηεζεο
αλαίξεζεο ηνπ ζηηο 5/12/2012 ε ζε νπνηαδήπνηε κεη'αλαβνιή ζπδήηεζε θαη λα
ππνζηεξίμεη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο κε θάζε ηξόπν “.
Καηόπηλ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη γηα λα ρνξεγεζεί εληνιή
ζηνλ Κώζηα Καηεθόξε δηθεγόξν ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Αζελώλ, ν νπνίνο έρεη
εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζην Δκπξάγκαην Γίθαην λα θαηαζέζεη πξνηάζεηο ε
νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα ήζειε απαηηεζεί ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ
πξνο επίξξσζε ησλ ηζρπξηζκώλ ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο θαη ππνζηήξημε ηεο απν
22/2/2010 θαη αξηζκό θαηάζεζεο 17, αίηεζεο αλαίξεζεο ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ,
Η Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ην Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο ,
-ηε παξαπάλσ εηζήγεζε
-ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ,

θαηά πιεηνςεθία απνθαζίδεη
Με επηά (7) ςήθνπο ππέξ θαη έλαλ (1) ΠΑΡΩΝ ηνπ θ.Μαξγέιε Γεώξγηνπ,
ρνξεγεί εληνιή εθ λένπ, ζηνλ Κώζηα Καηεθόξε δηθεγόξν ηνπ Γηθεγνξηθνύ
πιιόγνπ Αζελώλ, ν νπνίνο έρεη εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζην Δκπξάγκαην Γίθαην,
γηα λα ππεξαζπίζεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο ,θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο απν
22/02/2011 θαη αξηζκό θαηάζεζεο 17/2011 αίηεζεο αλαίξεζεο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο
ε νπνία ζηξέθεηαη θαηά ηνπ Ηιηα Πνιίηε ηνπ Γεξάζηκνπ Αξγπξνύ θαη θαηά ηεο
ππ'αξηζ'859/2010 απόθαζεο ηνπ Δθεηείνπ Παηξώλ ε νπνία εθδηθάδεηαη θαηά ηελ
δηθάζηκν ηεο 5εο Γεθεκβξίνπ απν ην Γ' Πνιηηηθό Σκήκα κε απμνληα αξηζκό
πηλαθίνπ πέληε , ε ζε νπνηαδήπνηε άιιε ηπρόλ κεη'αλαβνιή δηθάζηκν , λα
παξαζηαζεί λα εθπξνζσπήζεη ην Γήκν Λεπθάδαο , λα θαηαζέηεη πξνηάζεηο
ππνκλήκαηα ε νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα ήζειε απαηηεζεί ελώπηνλ
ηνπ σο άλσ Γηθαζηεξίνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο σο άλσ αίηεζεο αλαίξεζεο ηνπ ζηηο
5/12/2012 ε ζε νπνηαδήπνηε κεη'αλαβνιή ζπδήηεζε θαη λα ππνζηεξίμεη ηα έλλνκα
ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο κε θάζε ηξόπν.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 292/2012
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο
Ο Πξόεδξνο

Σα Μέιε
Όπσο αλαθέξνληαη παξαπάλσ

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΑΡΑΒΑΝΖ

