Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:36/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:241/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 25η του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.30209/
21.10.2013 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 εξι(6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5)Πεντεσπίτης Νίκος
6) Σάντα –Μακρή Αικατερ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπραντζουκάκης Νίκος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
6ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.36-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για χορήγηση εντολής,στη δικηγόρο του
∆ήµου, σχετικά µε την αρ.115/2013 απόφαση Μον/ους Πρ/κείου Λευκάδας.
Εισηγ:Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου.
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
«,Περιήλθε µε στην υπηρεσία µου µου η αριθ'115/2013 απόφαση του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας δυνάµει της οποίας επάγονται τα ακόλουθα:
Καθορίζει προσωρινά την τιµή µονάδας της καταβλητέας αποζηµίωσης των ακινήτων
που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά, λόγω ρυµοτοµίας ,δυνάµει της υπ'αριθ'2/2001
πράξεως αναλογισµού αποζηµίωσης της Τεχνικής υπηρεσίας Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Λευκάδας όπως αυτή κυρώθηκε µε την υπ'αριθ'84/14/2/2002
απόφαση του Νοµάρχη Λευκάδας προκειµένου να διανοιγεί κοινόχρηστη οδός στους
τοµείς ΙΙΙ και ΙΙΙα της συνοικίας Νεάπολης της πόλεως της Λευκάδας και επι των
δηµοτικών οδών Μήτρου Γιαννούλη και ανωνύµου παρόδου, βκατ'εφαρµογήν του
ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Λευκάδας, το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ'αριθ'
44315/2372/23/5/1989 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ,αναθεωρήθηκε µε το Π∆
της 23ης 12.1991 και τροποποιήθηκε µε την υπ'αριθ'3715/4/2/1997 απόφαση του
Νοµάρχη Λευκάδας α) για το έδαφος, στο ποσό των τριακοσίων επτά ευρώ ανά
τετραγωνικό µέτρο,β) στο ποσό των τριάντα ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο για κάθε
τρέχον µέτρο απλής συρµατόπλεκτης περίφραξης, γ) στο ποσό των εκατό ευρώ ανά

κυβικό µέτρο ως ιδιαίτερη αποζηµίωση για όλο το κτίσµα που βρίσκεται εντός της
ιδιοκτησίας µε κτηµατολογικό αριθµό 01 και φερόµενο ιδιοκτήτη τον πρώτο των
καθών εµβαδού 33,445 τ.µ και όγκου 80,28 κ.µ
Καταδικάζει τον ∆ήµο στα δικαστικά έξοδα και ειδικότερα στην πληρωµή α) ποσού
διακοσίων ευρώ για την παράσταση ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος
∆ικαστηρίου και β) στην αµοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους που
προσδιορίζεται σε ποσοστό 2% επι της αποζηµίωσης την οποία θα λάβουν βάσει της
προηγούµενης διάταξης οι δικαιούχοι που εκπροσωπήθηκαν απο αυτούς.
Εν συνεχεία επειδή η ως άνω αποφαση έχει επιδοθεί στον ∆ήµο Λευκάδας και τρέχει
η προθεσµία των ενδίκων µέσων και συγκεκριµένα η αίτηση προς οριστική τιµή
µονάδας ενώπιον του Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας.
Για τους παραπάνω λόγους,
Εισηγούµαι να χορηγηθεί στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας , Μαυρέτα Καρύδη
εντολή για αίτηση οριστικής τιµής µονάδας ενώπιον του Εφετείου ∆υτικής Στερεάς
Ελλάδας η µη, απο το ∆ήµο Λευκάδας κατά της αριθ'115/2013 απόφασης του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά των 1)Γεωργίου Κτενά , 2)Ιωάννας
Αυγερινού 3) Σταµατίας Μίχα 4) Ολγας Γεωργάκη 5) Ευσταθίου Λογοθέτη , να
παρασταθεί και να υποστηρίξει την αίτηση για οριστική τιµή µονάδας αποζηµίωσης
του ∆ήµου Λευκάδας όποτε ήθελε αυτή προσδιορισθεί. και εν γένει να υποστηρίξει τα
δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο η οποιαδήποτε διαδικαστική
ενέργεια ήθελε απαιτηθεί στο δεύτερο βαθµό».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για τη
χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου , για αίτηση οριστικής τιµής µονάδας
ενώπιον του Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας , απο το ∆ήµο Λευκάδας κατά της
αριθ'115/2013 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή , στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας , Μαυρέτα Καρύδη , για
αίτηση οριστικής τιµής µονάδας ενώπιον του Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας ,
απο το ∆ήµο Λευκάδας κατά της αριθ'115/2013 απόφασης του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά των 1)Γεωργίου Κτενά , 2)Ιωάννας Αυγερινού 3)
Σταµατίας Μίχα 4) Ολγας Γεωργάκη 5) Ευσταθίου Λογοθέτη , να παρασταθεί και να
υποστηρίξει την αίτηση για οριστική τιµή µονάδας αποζηµίωσης του ∆ήµου Λευκάδας
όποτε ήθελε αυτή προσδιορισθεί. και εν γένει να υποστηρίξει τα δικαιώµατα του
∆ήµου Λευκάδας,µε κάθε νόµιµο µέσο η οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια ήθελε
απαιτηθεί στο δεύτερο βαθµό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 241/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

