ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 30ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 356/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 15 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ»,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 15880/11-9-20
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
έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Κατωπόδη Νίκη
2 Τυπάλδος Νικόλαος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Βικέντιος Νικόλαος
5
6 Γαζής Αναστάσιος
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε πριν την
ου
συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 10 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας
µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του
ης
Tριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικής έδρας Λευκάδας, κατά την συνεδρίαση της 21
Οκτωβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, κατά της προσφυγής του Ν.Π.Ι.∆.
ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ που στρέφεται µεταξύ άλλων και κατά του ∆ήµου Λευκάδας και
ζητά την ακύρωση του υπ΄άριθ΄13545-11/7/2019 έγγραφο της Υ∆ΟΜ Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, έδωσε τον λόγο στην δικηγόρο του ∆ήµου, κα Μαυρέτα
Καρύδη, η οποία έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την γνωµοδότησή της επί του θέµατος, η οποία έχει ως
εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η µε αριθµό καταχώρησης ΠΡ 168/2019 προσφυγή του Ν.Π.Ι.∆ ΟΙΚΟΥ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ που στρέφεται µεταξύ άλλων και κατά του ∆ήµου Λευκάδας και
ης
εκδικάζεται κατ’ ακολουθίαν αναβολής λόγω υγειονοµικής κρίσης της πανδηµίας, στη δικάσιµο της 21 Οκτωβρίου
2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Στην ως άνω προσφυγή ζητείται να ακυρωθεί το προσβαλλόµενο υπ’αριθ’πρωτ.∆.Λ13545/11/7/2019 έγγραφο –
άρνησης της ∆ιοίκησης να άρει τις ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις των δύο (2)τµηµάτων οικοπέδου του ή
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της ∆ιοίκησης ή των καθών και κάθε άλλου αρµοδίου και να διαταχθεί η άρση των
ρυµοτοµικών απαλλοτριώσεων αυτών.
Να βεβαιωθεί από το ∆ικαστήριο ότι από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης των προαναφεροµένων στο ιστορικό της
παρούσας δύο (2) τµηµάτων του ακινήτου τους µε το Π.∆ της 23.12.1991 (ΦΕΚ95/∆/05.02.1992) και την υπ’αριθ’
1879/17-6-1994 (ΦΕΚ 750/∆/26.07.1994) απόφαση έγκρισης του ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλεως Λευκάδας
µέχρι σήµερα, χωρίς αυτή να έχει συντελεστεί, έχει παρέλθει ο εύλογος χρόνος που θα ήταν Συνταγµατικά ανεκτή η
δέσµευση της ιδιοκτησίας, για το λόγο αυτό θα πρέπει να αρθεί. Να υποχρεωθεί ο ∆ήµος Λευκάδας, η
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το Ελληνικό ∆ηµόσιο και κάθε άλλη αρµόδια αρχή
,να προβεί στην τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Λευκάδας και να άρει την ρυµοτοµική
απαλλοτρίωση των δύο τµηµάτων του προπεριγραφόµενου ιδρύµατός τους) εντός τοµέα Ι, η οποία επιβλήθηκε µε
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το Π.∆ της 23.12.1991και ένταξη στο σχέδιο του προϋφιστάµενου Ρυµοτοµικού Σχεδίου περιοχής του ∆ήµου
Λευκάδας και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης
Επειδή ο δήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι
Προς την ΟΕ να χορηγηθεί εντολή να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας η ∆ικηγόρος µε πάγια
αντιµισθία Μαυρέτα Ν.Καρύδη κατά την δικάσιµο της 21-10-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή
µαταίωση δικάσιµο, κατά της προσφυγής του Ν.Π.Ι.∆ ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ που
στρέφεται µεταξύ άλλων και κατά του ∆ήµου Λευκάδας και ζητά την ακύρωση του υπ’ αριθ’13545/11/7/2019
έγγραφο της Υ∆ΟΜ Λευκάδας να καταθέσει υπόµνηµα ή οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.
»
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 αυτό αντικαταστάθηκε
α
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου µε πάγια αντιµισθία, Μαυρέτα Ν. Καρύδη να παρασταθεί και να
εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας κατά την δικάσιµο της 21-10-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή
µαταίωση δικάσιµο, κατά της προσφυγής του Ν.Π.Ι.∆ ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ που
στρέφεται µεταξύ άλλων και κατά του ∆ήµου Λευκάδας και ζητά την ακύρωση του υπ’ αριθ’13545/11/7/2019
έγγραφο της Υ∆ΟΜ Λευκάδας, να καταθέσει υπόµνηµα ή οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε
απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 356/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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