Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:29/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:245/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 27η του
µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.
29124/23.09.2011 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
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2 ) Αραβανής Ανδρέας
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5] Γαβρίλης ∆ηµήτρης
6] Mαργέλης Γεώργιος
7) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ζουριδάκης Ευτύχιος
2.Γαζής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής
κ.Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
7ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.29-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση για ορισµό δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου
Λευκάδας ενώπιον του Εφετείου Πατρών, σχετικά µε υπόθεση εξώδικης
διαµαρτυρίας του Μάριου Λάζαρη κ.λπ.
Εισηγήτρια: κα. Μαυρέτα Καρύδη
∆ικηγόρος του ∆ήµου

Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι ,
« Περιήλθε στην υπηρεσία µου η από 2/9/2011 εξώδικη διαµαρτυρία του
Μάριου Λάζαρη ,του Αρίστου Λάζαρη ως και της Ζωής Λάζαρη, µε την
προσαρτώµενη έφεση τους, ως και η αίτηση αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης
κατά του ∆ήµου Λευκάδας και κατά της αριθ’353/2010 απόφασης του .
Οι ως άνω διαµαρτύρονται διότι στις αρχές Σεπτεµβρίου του τρέχοντος έτους στα
πλαίσια εκτέλεσης της αριθ’353/2010 απόφασης αποβολής από ρυµοτοµούµενα
στην περιοχή Τσεχλιµπού, ο ∆ήµος Λευκάδας προέβη στην περιχάραξη των
ρυµοτοµούµενων τµηµάτων.
Οµως αυτοί άσκησαν έφεση ως και την αίτηση αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης
µε την παρά πόδας προσωρινή διαταγή η οποία απαγορεύει την εκτέλεση της

353/2010 απόφασης µέχρι την εκδίκαση της αίτησης αναγκαστικής εκτέλεσης, η
οποία ορίσθηκε για τις 4/11/2011 ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
Στην ως άνω έφεση ισχυρίζονται ότι ουδείς στερείται την ιδιοκτησία του άνευ
καταβολής πλήρους αποζηµιώσεως .Να αποδώσουν το ακίνητό τους και τα επ’αυτού
επικείµενα αν προηγουµένως δεν καταβληθεί η νόµιµη αποζηµίωση τους. Με βάση
οιαδήποτε κατά τροποποίηση που θα αυξήσει τα δικαιώµατά του που ως τότε θα
εξακολουθούν να ισχύουν επί του ακινήτου επί του οποίου ζητά ο ∆ήµος να τους
αποβάλει τουλάχιστο µάλιστα για τα τµήµατα εκείνα που είναι πέραν της νοµίµου
εισφοράς σε γή.
Για τους λόγους αυτούς, εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Λευκάδας να µου δοθεί εντολή ως ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, να παρασταθώ
κατά την ως άνω δικάσιµο που θα προσδιορισθεί ενώπιον του Εφετείου Πατρών
πρώτον και δεύτερον κατά την εκδίκαση της αίτησης αναστολής αναγκαστικής
εκτέλεσης η οποία συζητείται στις 4/11/2011 και να υπερασπιστώ τα δικαιώµατα του
∆ήµου Λευκάδας».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει να δοθεί εντολή στη δικηγόρο του
∆ήµου, να παρασταθεί και να υποστηρίξει τα δικαιώµατα του, στη δικάσιµο που θα
προσδιορισθεί ενώπιον του Εφετείου Πατρών πρώτον και δεύτερον κατά την
εκδίκαση της αίτησης αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης η οποία συζητείται στις
4/11/2011.
Και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 Ν.3852/2010 , µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
να δοθεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου, να παρασταθεί και να υποστηρίξει τα
δικαιώµατα του, στη δικάσιµο σχετικά µε την έφεση του Μάριου Λάζαρη ,του
Αρίστου Λάζαρη και της Ζωής Λάζαρη ,που θα προσδιορισθεί ενώπιον του Εφετείου
Πατρών πρώτον και δεύτερον κατά την εκδίκαση της αίτησης αναστολής
αναγκαστικής εκτέλεσης η οποία συζητείται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας, στις 4/11/2011.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:245 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

