ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 15ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:98/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 3 του μήνα Απριλίου του έτους
2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ. 6216/30-3-18 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Καββαδάς Θωμάς
4. Σέρβος Κων/νος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
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Ομόφωνα προτάσσεται το 2 θέμα της Η.Δ. και συζητείται πριν το 1 θέμα της Η.Δ.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ο

ΘΕΜΑ 5 της Ημερήσιας Διάταξης: Ενημέρωση Ο.Ε. σχετικά με την αριθ’ 83/2017 απόφαση του Τριμελούς
Εφετείου Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του Δήμου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα,διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου Μαυρέτας Καρύδη, η οποία έχει ως εξής:
« Περιήλθε εις γνώση του γραφείου της Νομικής Συμβούλου του Δήμου Λευκάδας η αριθ’ 83/2017
Απόφαση του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στην οποία μεταξύ των άλλων εμπεριέχονταν τα εξής:
Μετά του Δήμου Λευκάδας και των καθών η αίτηση Γεωργίου Κτενά του Ανδρέα, της Ιωάννας Αυγερινού του
Κων/νου,της Σταματίας Μίχα του Κων/νου, της Ολγας Γεωργάκη και του Ευσταθίου Λογοθέτη, εκδικάσθηκε
αίτηση οριστικής τιμής μονάδας για τα ρυμοτομούμενα και προσκυρούμενα τμήματα των ιδιοκτησιών τους
που βρίσκονται στους τομείς ΙΙΙ και ΙΙΙα της συνοικίας Νεάπολης της πόλης της Λευκάδας και επι των
δημοτικών οδών Μήτρου Γιαννούλη και ανωνύμου παρόδου, ενώ εκδόθηκε σχετικά η 2/2001 πράξη
αναλογισμού αποζημίωσης της Τεχνικής υπηρεσίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας, που κυρώθηκε με
την 84/14-1-2002 απόφαση του Νομάρχη Λευκάδας.
Περαιτέρω μεταξύ των άλλων στην πιο πάνω απόφαση, δέχεται την αίτηση αναφορικά με τον καθορισμό
οριστικής αποζημίωσης του επικείμενου ισόγειου παλαιού κεραμοσκεπούς ξυλόπηκτου με επένδυση
λαμαρίνας κτίσματος, συνολικού όγκου 80,28 τ.μ της με ΚΑ 01 ιδιοκτησίας του Γεώργιου Κτενά του Ανδρέα
,κατοίκου Λευκάδας
Επειδή η ως άνω απόφαση δέον όπως εκτελεσθεί άμεσα διότι εφόσον παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστημα
που θέτει ο νόμος δεν θα ισχύει αυτή. Και ο Δήμος Λευκάδας θα επιβαρυνθεί εκ νέου όλα τα έξοδα εν γένει
που έπονται της αναγκαστικής εκτέλεσης.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούμαι να τεθεί η ως άνω υπόθεση επειγόντως στην Οικονομική Υπηρεσία να εισηγηθεί
περί της πίστωσης του ποσού και της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και στην Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας ώστε να αποφασίσει περί της καταβολής της αποζημίωσης στον
υπόχρεο περί της αξίας του επικείμενου ξυλόπηκτου παλαιού κεραμοσκεπούς ισόγειου
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κτίσματος, του ως άνω δικαιούχου Γεώργιου Κτενά. Και συγκεκριμένα να συμμορφωθεί και να
καταβάλλει ο Δήμος Λευκάδας όσα η αριθ’ 83/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής
Στερεάς Ελλάδας αναφέρει στο διατακτικό μέρος αυτής».
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:

Την καταβολή αποζημίωσης στον υπόχρεο δικαιούχο Γεώργιο Κτενά του Ανδρέα περί της αξίας
του επικείμενου ξυλόπηκτου παλαιού κεραμοσκεπούς ισόγειου κτίσματος του ως άνω και
συγκεκριμένα να καταβάλλει ο Δήμος Λευκάδας όσα η αριθ’ 83/2017 απόφαση του Τριμελούς
Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας αναφέρει στο διατακτικό μέρος αυτής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 98/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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