ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 501/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.:76629/28-11-2020 (ΦΕΚ 5255/τ.Β΄/28-11-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου
Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 21996/4-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
-----2 Γιαννιώτης Παναγιώτης
2
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
4 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4
5 Μαργέλη Μαρία
5
6 Τυπάλδος Νικόλαος
6
7 Τσιρογιάννης Γεώργιος
7
8 Βικέντιος Νικόλαος
8
9 Γαζής Αναστάσιος
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε
πάγια αντιµισθία ∆ηµήτριο Ν. Μασούρα, να παρασταθεί ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Ε’ Τµήµα) για
λογαριασµό του ∆ήµου Λευκάδας κατά τη δικάσιµο της 24.02.2021 όπου εκδικάζεται η από 05.11.2018 (αρ. καταθ.
2938/2018) αίτηση ακύρωσης των Ολυµπίας Σταµατέλου κλπ.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
∆ηµήτριος Μασούρας, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στον δικηγόρο του ∆ήµου µε
πάγια αντιµισθία κ. ∆ηµήτριο Μασούρα, ο οποίος κατέθεσε την γνωµοδότησή του επί του θέµατος, που έχει ως
εξής:
«Πρόσφατα, στην υπηρεσία µας περιήλθε κλήση προς συζήτηση αίτησης ακύρωσης που άσκησαν οι 1)
Ολυµπία χήρα Φίλιππου Σταµατέλου, 2) Ευάγγελος Σταµατέλος κλπ. εναντίον (µεταξύ άλλων και) του ∆ήµου
Λευκάδας, µε σκοπό την ακύρωση της υπ’ αριθµ. 1/2017 Πράξης Τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισµού
ης
αποζηµιώσεως λόγω ρυµοτοµίας ιδιοκτησιών επί της δηµοτικής πλατείας τµήµατος της οδού 8 Μεραρχίας και
παρόδων οδών στη συνοικία Νεαπόλη πόλεως Λευκάδας εντός ρυµοτοµικού σχεδίου (Τοµέας ΙΙΙ) του ∆ήµου
Λευκάδας, καθώς και της απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων µε την οποία αυτή κυρώθηκε και της
σιωπηρής απόρριψης προσφυγής εκ µέρους του κ. Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Με το εν λόγω ένδικο βοήθηµα οι αιτούντες επιδιώκουν (περιληπτικά) ν’ ακυρωθεί η προσβαλλόµενη
πράξη, ώστε να αρθεί η αυτοαποζηµίωση και να προβλεφθεί αποζηµίωση των φεροµένων ιδιοκτητών για το
σύνολο του εµβαδού του ακινήτου ιδιοκτησίας τους.
Τυχόν παραδοχή του ενδίκου αυτού βοηθήµατος συνεπάγεται βλάβη για τα συµφέροντα του ∆ήµου
Λευκάδας, αφού µε βεβαιότητα θα οδηγήσει σε αύξηση του εµβαδού ακινήτου επί του οποίου θα υπολογιστεί η
αποζηµίωση. Εποµένως πρέπει να οριστεί δικηγόρος της υπηρεσίας µας, ώστε ν’ αντικρούσει αυτό ενώπιον του
αρµοδίου ∆ικαστηρίου.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εισηγούµαστε στην Ο.Ε. την χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας
µε πάγια αντιµισθία ∆ηµήτριο Ν. Μασούρα, να παρασταθεί ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Ε’ Τµήµα)
για λογαριασµό του ∆ήµου Λευκάδας κατά τη δικάσιµο της 24.02.2021, ή όποια άλλη µετ’ αναβολή όπου
εκδικάζεται η από 05.11.2018 (αρ. καταθ. 2938/2018) αίτηση ακύρωσης των Ολυµπίας Σταµατέλου κλπ. (8), την
οποία και ν’ αντικρούσει νόµιµα.»
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία
∆ηµήτριο Ν. Μασούρα, να παρασταθεί ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Ε’ Τµήµα) για λογαριασµό του
∆ήµου Λευκάδας κατά τη δικάσιµο της 24.02.2021, ή όποια άλλη µετ’ αναβολή όπου εκδικάζεται η από 05.11.2018
(αρ. καταθ. 2938/2018) αίτηση ακύρωσης των Ολυµπίας Σταµατέλου κλπ. (8), την οποία και ν’ αντικρούσει νόµιµα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 501/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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