ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 304/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 4 του µήνα ∆εκεµβρίου
του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 25650/3-11-2015 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Σέρβος Κων/νος
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για
παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, κατά την
δικάσιµο της 13-01-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο κατά της
αγωγής της Χρυσής χας Παναγ. Λάζαρη, Ιωάννας Λάζαρη, Αναστασίας ∆άφνης Λάζαρη που
στρέφεται εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, ∆ικηγόρος ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την γνωµοδότηση
της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η από 27/8/2011 αγωγή της Χρυσής Χας Παναγιώτου Λάζαρη, της Ιωάννας
Λάζαρη, της Αναστασίας -∆άφνης Λάζαρη, η οποία στρέφεται εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας και κατά
της αριθµ.πρωτ.α) 3245/30-10-2003 και β) ∆ΠΧΠ :3681/17-9-2010 πράξεων επιβολής Εισφοράς σε
χρήµα της ∆/σεως Πολεοδοµίας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Λευκάδος
δυνάµει της οποίας
µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
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1) Οτι δήθεν η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκησις Λευκάδος δια των υπ'αριθ' πρωτ.α) 3245/30-10-2003 και
β) ∆ΠΧΠ 3681/17/9/2010 εγγράφων της , δια πράξεων Επιβολής Εισφοράς εις χρήµα, τις
υποχρέωσε και κατέβαλαν εισφορά εις χρήµα συνολικώς 404,70 τ.µ και µετατροπής Εισφοράς Γης
εις Χρήµα 47,20 τ.µ εκάστης εξ αυτών, µετατρεπόµενον προς 27.500 δρχ,το τετραγωνικό µέτρον,
ήτοι εις ευρώ 32.661,00 και 3809,00 ευρώ αντιστοίχως. Το δε σύνολο τούτων ανέρχεται εις
36.470,00 δια µια εκάστην εξ αυτών, και το γενικό σύνολο δια τις τρεις ανέρχεται εις 3 χ 36.470,00
=109.410,00 ευρώ, δια έκτασιν γης που περιλαµβάνεται εις τα οικοδοµικά τετράγωνα (443, 445, 446,
450, 455, 462, 463, 464, ΚΧ 456). Η εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησία τους των Οικοδοµικών Τετραγώνων
463,462,450,455,443 και 446 των οποίων τυγχάνουν συνιδιοκτήτριαι εξ αδιαιρέτου προ της 10-31982 και κατά ποσοστόν 33,33 εκάστη και κωδικόν ιδιοκτησίας 030208 ,ευρίσκεται εντός των ορίων
της επεκτάσεως του Σχεδίου πόλεως της Λευκάδας <<Περιβόλια-δορυφόρος>>
Με βάση τα παραπάνω αναφερόµενα ζητούν να ακυρωθούν οι αριθ' 3245/30-10-2003 και β) ∆ΠΧΠ :
3681/17-9-2010 πράξεις επιβολής Εισφοράς σε χρήµα της ∆/σεως Πολεοδοµίας Χωροταξίας και
Περιβάλλοντος Λευκάδος ως παραγεγραµµένες.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να χορηγήσει εντολή στην ∆ικηγόρο ∆ήµου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα, για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου
µεταβατικού Λευκάδας, στην συνεδρίαση της 13-1-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή
µαταίωση δικάσιµο κατά της αγωγής των Χρυσής Χας Παναγιώτου Λάζαρη, της Ιωάννας Λάζαρη,
της Αναστασίας -∆άφνης Λάζαρη, η οποία στρέφεται εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας και κατά των
αριθµ.πρωτ.α) 3245/30-10-2003 και β) ∆ΠΧΠ :3681/17-9-2010 πράξεων επιβολής Εισφοράς σε
χρήµα της ∆/σεως Πολεοδοµίας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Λευκάδος, να καταθέσει υπόµνηµα
και τυχόν πρόσθετους λόγους εν γένει δε, να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου
Λευκάδας .»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Χορηγεί εντολή στην ∆ικηγόρο ∆ήµου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα, για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου
µεταβατικού Λευκάδας, στην συνεδρίαση της 13-1-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή
µαταίωση δικάσιµο κατά της αγωγής των Χρυσής Χας Παναγιώτου Λάζαρη, της Ιωάννας Λάζαρη,
της Αναστασίας -∆άφνης Λάζαρη, η οποία στρέφεται εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας και κατά των
αριθµ.πρωτ.α) 3245/30-10-2003 και β) ∆ΠΧΠ :3681/17-9-2010 πράξεων επιβολής Εισφοράς σε
χρήµα της ∆/σεως Πολεοδοµίας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Λευκάδος, να καταθέσει υπόµνηµα
και τυχόν πρόσθετους λόγους εν γένει δε, να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου
Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 304/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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