Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:16/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:132/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στη 9η του
μήνα Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.16604/3.6.2011
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 Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2) Σάντα- Μακρή Αικατερίνη
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5] Νικόλαος Πεντεσπίτης
6] Γαβρίλης Δημήτρης
7] Μαργέλης Γεώργιος
8)Mπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αραβανής Ανδρέας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
7ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.16-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για αποστολή εξώδικης πρόσκλησης
αποδεκτών ιδιοκτητών ως και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων αποβολής από
τα κοινόχρηστα ρυμοτομούμενα τμήματα.
Εισηγητές: κ.Ελευθέριος Αραβανής- Πρόεδρος Επιτροπής,
Κα.Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου
Η εισηγήτρια κα. Μαυρέτα Καρύδη , δικηγόρος του Δήμου ανέφερε στην Επιτροπή
τα παρακάτω: « περιήλθε στην υπηρεσία μου το από 31/5/2011 και αριθμό πρωτ.
Εσ.Αλ 603 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου
Λευκάδας ,το οποίο περιλαμβάνει απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου και πίνακα
των ΟΤ. 392,393,394,395,396,397,402,403,404,405 με καταγεγραμμένα τα εμβαδά
των ρυμοτομουμένων εκτάσεων καθώς και των υποχρεώσεων σε χρήμα ανά
ιδιοκτησία .
Προς τούτο καλούμαι να προβώ σε κάθε διαδικαστική ενέργεια με σκοπό την
υλοποίηση της διάνοιξης των ρυμοτομουμένων τμημάτων των αντίστοιχων
ιδιοκτησιών.
Περαιτέρω κρίνω σκόπιμο να διαβιβασθεί πρωτίστως βάσει των διατάξεων του
νόμου 1337/1983 εξώδικη πρόσκληση αποβολής από τα ρυμοτομούμε ακίνητα
στους νομείς των ως άνω ακινήτων με ταυτόχρονη πρόσκληση απομάκρυνσης από
τα ρυμοτομούμενα ακίνητα, μέσα σε αποσβεστική προθεσμία 15 ημερών.

Ακολούθως αφού εκπνεύσει άπρακτη η παρούσα προθεσμία ασκείται εναντίον
αυτών οι οποίοι αντιδρούν και έχουν όμως αποζημιωθεί για την απαλλοτριωμένη
ιδιοκτησία τους , με την προϋπόθεση όμως ότι δεν οφείλει ο Δήμος Λευκάδας προς
αυτούς καμμία αποζημίωση, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων αποβολής από τα
ρυμοτομούμενα ακίνητα ,κατά την οποία όταν θα εκδοθεί απόφαση εκτελείται
πάραυτα διότι δεν επιδέχεται έφεση ούτε άλλο τακτικό η έκτακτο ένδικο μέσο.
Για το λόγο αυτό, εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,
να ασκηθούν όλες οι παραπάνω προβλεπόμενες διαδικαστικές πράξεις προκειμένου
να διανοιχθούν οι οδοί και οι πλατείες που προβλέπει το ως άνω σχέδιο πόλεως».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε στην Επιτροπή να δοθεί εντολή στη
δικηγόρο του Δήμου να προβεί σε κάθε διαδικαστική ενέργεια με σκοπό την
υλοποίηση της διάνοιξης των ρυμοτομουμένων τμημάτων των αντίστοιχων
ιδιοκτησιών.
Και εκάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 παρ.ε του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα αποφασίζει
να δοθεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, να προβεί σε κάθε
διαδικαστική ενέργεια με σκοπό την υλοποίηση της διάνοιξης των ρυμοτομουμένων
τμημάτων των αντίστοιχων ιδιοκτησιών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:132 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

