Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:17/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:166/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 20η του
μήνα Ioυνίου του έτους 2012, ημέρα Tετάρτη και ώρα 13.00π.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
10734/15.6.2012 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 εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4)Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νίκος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8) Γαβρίλης Δημήτρης
9) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
8ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.17-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο
του Δήμου, για κλήση προσδιορισμού δικασίμου ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά τη δικάσιμο στις 21-9-12, σχετικά με υπόθεση
Δ.Λευκάδας κατά Κτενά Γεώργιου κ.λπ.
Εισηγητ: κα.Μαυρέτα Καρύδη
δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε ότι :
«Σύμφωνα
με την αριθ' 168/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων ,η οποία δίκασε την αίτηση του
Πρωτοβαθμίου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία Δήμος
Λευκάδας κατά των καθών και ανταιτούντων 1)Γεωργίου Κτενά,2) Ιωάννας
Αυγερινού,
3)Σταματίας
Μίχα,4)
Ολγας
Γεωργάκη,
5)Ευσταθίου
Λογοθέτη,διατάσσεται η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο προκειμένου ο
Δήμος Λευκάδας να προσκομίσει την σχετική έκθεση περί της αντικειμενικής αξίας
των απαλλοτριούμενων ακινήτων που περιγράφονται στην ένδικη αίτηση, δεδομένου
ότι τα τελευταία εμπίπτουν στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας
τους.

Σημειωτέον ότι η προσκομιδή κάποιων σχετικών εγγράφων δεν δύνανται να
συμπληρώσουν τη σχετική έλλειψη του αποδεικτικού υλικού, διότι τα έγγραφα αυτά
ανάγονται σε προγενέστερο χρόνο έτη 1995,2002 απο εκείνο της συζήτησης της υπο
κρίση αίτησης και ως εκ τούτου δεν αποτελούν πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία
προκειμένου το Δικαστήριο να αχθεί σε βεβαία περί της ουσιαστικής διάγνωσης
διαφοράς κρίσης.
Εξ όλων των παραπάνω εισηγούμαι ότι πρέπει να χορηγηθεί εντολή στη Δικηγόρο
του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη να ασκήσει εκ νέου κλήση προσδιορισμού
δικασίμου ώστε να προσκομίσει ο Δήμος Λευκάδας τα στοιχεία που αναζήτησε με
την αριθ' 168/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας. Να
παρασταθεί ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο που ήθελε
προσδιορισθεί αυτό , η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο , να καταθέτει
δικόγραφα και να υποστηρίξει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο
μέσο”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για τη
χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη
να
ασκήσει εκ νέου κλήση προσδιορισμού δικασίμου ώστε να προσκομίσει ο Δήμος
Λευκάδας τα στοιχεία που αναζήτησε με την αριθ' 168/2011 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας. Να παρασταθεί ενώπιον του ως άνω
Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο που ήθελε προσδιορισθεί αυτό , η σε οποιαδήποτε
άλλη
μετ' αναβολή δικάσιμο , να καταθέτει δικόγραφα και να υποστηρίξει τα
δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο .
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει

Χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας κα.Μαυρέτα Καρύδη να
ασκήσει εκ νέου κλήση προσδιορισμού δικασίμου ώστε να προσκομίσει ο Δήμος
Λευκάδας τα στοιχεία που αναζήτησε με την αριθ' 168/2011 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και να παρασταθεί ενώπιον του ως άνω
Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο που ήθελε προσδιορισθεί αυτό , η σε οποιαδήποτε
άλλη
μετ' αναβολή δικάσιμο , να καταθέτει δικόγραφα και να υποστηρίξει τα
δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 166/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

