Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:7/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:35/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 16 του
μήνα Mαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.6075/11.3.2011
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 Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2]Μεσσήνη Κερασούλα
3]Αραβανής Ανδρέας
4]Νικόλαος Πεντεσπίτης
5]Αικατερίνη Μακρή-Σάντα
6] Μαργέλης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαβρίλης Δημήτριος
2.Mπραντζουκάκης Νικόλαος
3.Γαζής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο : της αριθ.7-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας.
«Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη
δικηγόρο του Δήμου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας
κατά την δικάσιμο στις 18/3/11 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή δικάσιμο, σχετικά με την
υπόθεση αίτησης αποβολής από ρυμοτομούμενα των οικισμών Νικιάνας
,Επισκόπου, Σωτήρος, του Δήμου Λευκάδας ».
Εισηγητής:κ. Ελευθέριος Αραβανής
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα Η.Δ. διάβασε την παρακάτω εισήγηση της
Δικηγόρου του Δήμου:
« Περιήλθε στην υπηρεσία μου ο φάκελος δικογραφίας από τη Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας που αφορά τμήμα της πολεοδομικής μελέτης
ενότητας των οικισμών Νικιάνας Επισκόπου Σωτήρως, όπου συντάχθηκε κατά τη
νόμιμη διαδικασία η πράξη εφαρμογής, δυνάμει της αρ.4537/4-8-97 απόφασης του
Νομάρχη Λευκάδας, με την οποία διορθώθηκε η αρ.3134/14-5-97, όπως κυρώθηκε
με την αρ.400/11-10-91 απόφαση του Νομάρχη Λευκάδας.
Κλήθηκα να καταθέσω αίτηση αποβολής από ρυμοτομούμενα ακίνητα στη περιοχή
του Τοπικού διαμερίσματος Αλεξάνδρου Νικιάνας του Δήμου Λευκάδας προς
διάνοιξη οδού εντός σχεδίου πόλεως Νικιάνας-Επισκόπου σε ιδιοκτησία του
Κωστάγγελου Δουβίτσα. Σύμφωνα με τα παραπάνω , ρυμοτομούνται δύο εδαφικά
τμήματα και έχουν εμβαδόν το κάθε ένα αντίστοιχα 366,87 τ.μ. και 16,39. Η αίτηση
αποβολής από τα ρυμοτομούμενα καθίσταται απαιτητή, αφής χρονικής στιγμής`

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
Να δοθεί άμεσα εντολή στη δικηγόρο του Δήμου, να παρασταθεί να υπερασπίσει τα
δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας, κατά την ως άνω18/3/11δικάσιμο».
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει να δοθεί εντολή
στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας να παρασταθεί να υπερασπίσει τα δικαιώματα
του Δήμου Λευκάδας, κατά την ως άνω18/3/11 δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’
αναβολή δικάσιμο.
Κατόπιν εκάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την εισήγηση του Προέδρου
-το άρθρο 72 Ν.3852/2010 , μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
Και εγκρίνει να δοθεί εντολή στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας να παρασταθεί να
υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας, κατά την ως άνω18/3/11 δικάσιμο
ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:35/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

