ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 25/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 192/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 25η του
µήνα Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ.
20031/21.7.14 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».
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Καρτάνος Ιωάννης
4. Σάντα – Μακρή Αικατερίνη
5. Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα (αναπληρωµ.)

Απόντες
1. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
2. Μαργέλης Γεώργιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παραπάνω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3ο Η.∆. : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του ∆ήµου,
Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας κατά των
Ιωάννη Κατωπόδη και Γεωργίου Κατωπόδη, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας, στη δικάσιµο της 19/9/2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή, ή
µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγήτρια κα Μαυρέτα Καρύδη
∆ικηγόρος του ∆ήµου
Η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, εισηγούµενη το θέµα διάβασε
στην Ο.Ε. την εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η απο 9-6-2014 και αριθµό κατάθεσης
62/1/7/2014 αίτηση των Ιωάννη Κατωπόδη και Γεωργίου Κατωπόδη , που
στρέφεται εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας , εισάγεται δε να δικασθεί ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, µε την διαδικασία της εκουσία δικαιοδοσίας,
δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
∆υνάµει του απο 26-7-1990 π.δ (ΦΕΚ 517/21/09/1990 εγκρίθηκε η πολεοδοµική
µελέτη τµήµατος της πολεοδοµικής ενότητας του ∆ήµου Λευκάδας . Κατ'εφαρµογή
του ανωτέρω π.δ ,για την περιοχή που βρίσκονται τα παραπάνω ακίνητα έχει
συνταχθεί η 4/1995 πράξη εφαρµογής Πολεοδοµικής µελέτης, η οποία έχει κυρωθεί
ήδη απο το έτος 1997 µε την 6246/1997 απόφαση του τότε Νοµάρχη Λευκάδας και
έχει µεταγραφεί στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Λευκάδας την 7/12/1998
στον τόµο219 και µε α.α 49
Εν συνεχεία ιστορούν ότι έχουν αξιώσεις ως προς τα επικείµενα τα οποία
απαριθµούνται αναλυτικά στ ιστορικό της ως άνω αίτησης.
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Επειδή κατατείνονται ότι όλα τα ανωτέρω επικείµενα καταστράφηκαν και
απωλέσθηκαν λόγω της µεταβολής του σχήµατος των ιδιοκτησιών τους εξ αιτίας της
πράξης εφαρµογής και κατάληψης των αντίστοιχων εδαφικών τµηµάτων απο τον
καθού ∆ήµο Λευκάδας.
Επειδή έχουν προφανή διαφωνία µε την εκτίµηση της αξίας των επικειµένων απο την
αρµόδια Επιτροπή,η οποία εκφράζοντας τα εν ευρεία εννοία συµφέροντα του
∆ηµοσίου, υποεκτίµησε τα περιουσιακά τους στοιχεία σε σηµαντικό βαθµό.
Επειδή όλες οι ανωτέρω ορθές τιµές αναφέρονται στον κρίσιµο χρόνο κατά νόµον,
ήτοι αυτόν της συνεδρίασης της επιτροπής ,που για τα µεν επικείµενα υπο 1,2,3,6 και
7 είναι η 4.1.2000 και για επικείµενα υπο 5 και 8,η 8.6.2009 ,χρόνος που πρέπει να
θεωρηθεί κρίσιµος και για τα επικείµενα υπο 4 και 8 ( για όσα ελλείπει εκτίµηση της
επιτροπής.
Κατ 'ακολουθίαν των ως άνω ζητά να καθορισθεί η αποζηµίωση υπέρ αυτών στα
ανωτέρω επικείµενα σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ιστορικό της παρούσας.
Να υποχρεωθεί ο ∆ήµος να τους καταβάλει τα εις το ιστορικό της αίτησης
αναφερόµενα ποσά.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να συζητηθεί το παρόν θέµα και να αποφασίσει η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου
Λευκάδας να χορηγήσει εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα
Καρύδη προς απόκρουση της αριθ'62/2014 αίτησης του Ιωάννη Κατωπόδη και
Γεωργίου Κατωπόδη που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και εκδικάζεται
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας , κατά την δικάσιµο της 19-92014 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο και εν γένει να υποστηρίξει µε
κάθε νόµιµο µέσο τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας .»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη
προς απόκρουση της αριθ'62/2014 αίτησης του Ιωάννη Κατωπόδη και Γεωργίου
Κατωπόδη που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και εκδικάζεται ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας , κατά την δικάσιµο της 19-9-2014 ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο και εν γένει να υποστηρίξει µε κάθε νόµιµο
µέσο τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 192/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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