ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 14ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 98/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 28 του µήνα Μαρτίου του έτους
2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 5491/22-3-19 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2 Χαλικιάς Ευάγγελος
2
Ζουριδάκης Ευτύχιος
3 Περδικάρης Αθανάσιος
3
Καββαδάς Θωµάς
4 Καρφάκη Μαριάννα
4
5 Σέρβος Κων/νος
5
6 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 8 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής στην δικηγόρο µε σχέση έµµισθης
εντολής & πάγια αντιµισθία του ∆ήµου Λευκάδας Αικατερίνη Τσερέ να ασκήσει ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ που αφορά
το σχέδιο πόλης Λευκάδας επί της δηµοτικής πλατείας Νεαπόλεως, τµήµατος της οδού 8ης Μεραρχίας και
ης
παρόδων οδών της 8 Μεραρχίας, Λόρδου Βύρωνος, Καραϊσκάκη και Κολοκοτρώνη στη συνοικία Νεάπολη
πόλεως Λευκάδας εντός ρυµοτοµικού σχεδίου - Τοµέας ΙΙΙ.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/10 παρ.2. όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί µε αυτές του άρθρου 54 του
Ν.4447/16 .
- την 1/2017 πράξη τακτοποίησης, προσκύρωσης, αναλογισµού και αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας, όπως
αυτής επικυρώθηκε από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων δυνάµει της µε αριθµ. πρωτ. 10162/436006.06.2018 απόφασης του) αναγνωρίστηκαν οι ανωτέρω συγκύριοι κατά τα ποσοστά τους των
περιγραφοµένων σε αυτή εδαφικών τµηµάτων και κατόπιν προέβην ο ∆ήµος Λευκάδας στην σύνταξη της
1/2017 πράξης τακτοποίησης, προσκύρωσης, αναλογισµού και αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας, όπως αυτής
επικυρώθηκε από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων δυνάµει της µε αριθµ. πρωτ. 10162/4360-06.06.2018
απόφασης του και ακολούθως καταχωρίστηκε νόµιµα στα οικεία βιβλία του κτηµατολογικού γραφείου Λευκάδας
(αρ. καταχώρισης 688/6.11.2018) και αφορά την επέκταση του σχεδίου πόλεως Λευκάδας επί της δηµοτικής
ης
πλατείας Νεαπόλεως, τµήµατος της οδού 8ης Μεραρχίας και παρόδων οδών της 8 Μεραρχίας, Λόρδου
Βύρωνος, Καραϊσκάκη και Κολοκοτρώνη στη συνοικία Νεάπολη πόλεως Λευκάδας εντός ρυµοτοµικού σχεδίου Τοµέας ΙΙΙ.
-το µε αριθµό 1/2018 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 15 του Ν.2882/01 που αφορά εκτός των άλλων και
την επίδικη υπόθεση µε το οποίο καθορίσθηκε η αξία των απαλλοτριωµένων εκτάσεων στο ποσό των 230 ευρώ
ανά τ.µ..
ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΩ
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Ι. Να εγκριθεί η µε ηµεροχρονολογία 28.2.2019 ασκηθείσα µε αριθµ. κατάθεσης 34/7.3.2019 αίτηση περί
καθορισµού τιµής µονάδος απευθυνόµενη προς το Μονοµελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, δικάσιµος της οποίας
η
ορίστηκε η 19 /4/2019 µε αίτηµα τον καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδος που αφορά το σχέδιο πόλης
Λευκάδας επί της δηµοτικής πλατείας Νεαπόλεως, τµήµατος της οδού 8ης Μεραρχίας και παρόδων οδών της
8ης Μεραρχίας, Λόρδου Βύρωνος, Καραϊσκάκη και Κολοκοτρώνη στη συνοικία Νεάπολη πόλεως Λευκάδας
εντός του ρυµοτοµικού σχεδίου - Τοµέας ΙΙΙ όπως περιγράφεται αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσας
ΙΙ. Να δοθεί εντολή στην δικηγόρο µε σχέση έµµισθης εντολής & πάγια αντιµισθία του ∆ήµου Λευκάδας
Αικατερίνη Τσερέ:
Α. να ασκήσει ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ
ΚΑΘΕ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ που αφορά το σχέδιο πόλης Λευκάδας επί της δηµοτικής πλατείας
ης
Νεαπόλεως, τµήµατος της οδού 8ης Μεραρχίας και παρόδων οδών της 8 Μεραρχίας, Λόρδου Βύρωνος,
Καραϊσκάκη και Κολοκοτρώνη στη συνοικία Νεάπολη πόλεως Λευκάδας εντός του ρυµοτοµικού σχεδίου Τοµέας ΙΙΙ
ΚΑΤΑ
1. Της Ολυµπίας χήρας Φίλιππου Σταµατέλου το γένος Μιχαήλ και Αγγελικής ∆ιαµαντάνη, κατοίκου Νέας
Σµύρνης Αττικής, οδός Κουκλουτζά αρ.10
2. Του Ευάγγελου Σταµατέλου του Φιλίππου και της Ολυµπίας, κατοίκου Νέας Σµύρνης Αττικής οδός
Κουκλουτζά αρ. 10
3.Της Αγγελικής Σταµατέλου του Φιλίππου και της Ολυµπίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Κουκλουτζά αρ. 10
4.Του Σπυρίδωνος Σταµατέλου του Ευαγγέλου και της Αγγελικής, κατοίκου Λευκάδας, οδός Ευσταθίου Ζάκκα
αρ. 48
5.Της Μαρίας συζ. Ανδρέα Αρβανίτη, το γένος Ευαγγέλου Σταµατέλου, κατοίκου Νέας Σµύρνης Αττικής, οδός
Κουκλουτζα αρ.10
6. Της Ελένης χήρας Αθανασίου Παυλίδη, το γένος Θεοδώρου και Αγγελικής Σταµατέλου, κατοίκου Αγίας
Μαρίνας Κρωπίας, οδός Χυσανθέµων αρ. 55,
7.Της Κλεονίκης χήρας Μιλτιάδη Σταµατέλου, το γένος Ευσταθίου και Θεοδώρας Γεράλη, κατοίκου Αθηνών,
οδός Βελβενδούς αρ. 42
8. Του Θεόδωρου Σταµατέλου του Μιλτιάδη και της Κλεονίκης, κατοίκου Αθηνών, οδός Βελβενδούς αρ. 42.
Β. Να παραστεί ενώπιον του αρµοδίου ∆ικαστηρίου ή Αρχής σε κάθε ορισθησοµένη δικάσιµο ή σε οιαδήποτε
άλλη µετ’ αναβολή δικάσιµο, καταθέτοντας προτάσεις και υποµνήµατα, αναπτύσσοντας προφορικώς και
γραπτώς τους ισχυρισµούς του ∆ήµου Λευκάδας προς υποστήριξη της αίτησης και
Γ. Να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη δικαστική ενέργεια που σχετίζεται µε την ως άνω εντολή.»
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:
Ι. Εγκρίνει τη µε ηµεροχρονολογία 28.2.2019 ασκηθείσα µε αριθµ. κατάθεσης 34/7.3.2019 αίτηση περί
καθορισµού τιµής µονάδος απευθυνόµενη προς το Μονοµελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, δικάσιµος της οποίας
η
ορίστηκε η 19 /4/2019 µε αίτηµα τον καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδος που αφορά το σχέδιο πόλης
Λευκάδας επί της δηµοτικής πλατείας Νεαπόλεως, τµήµατος της οδού 8ης Μεραρχίας και παρόδων οδών της
8ης Μεραρχίας, Λόρδου Βύρωνος, Καραϊσκάκη και Κολοκοτρώνη στη συνοικία Νεάπολη πόλεως Λευκάδας
εντός του ρυµοτοµικού σχεδίου - Τοµέας ΙΙΙ όπως περιγράφεται αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσας
ΙΙ. Χορηγεί εντολή στην δικηγόρο µε σχέση έµµισθης εντολής & πάγια αντιµισθία του ∆ήµου Λευκάδας
Αικατερίνη Τσερέ:
Α. να ασκήσει ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ
ΚΑΘΕ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ που αφορά το σχέδιο πόλης Λευκάδας επί της δηµοτικής πλατείας
ης
Νεαπόλεως, τµήµατος της οδού 8ης Μεραρχίας και παρόδων οδών της 8 Μεραρχίας, Λόρδου Βύρωνος,
Καραϊσκάκη και Κολοκοτρώνη στη συνοικία Νεάπολη πόλεως Λευκάδας εντός του ρυµοτοµικού σχεδίου Τοµέας ΙΙΙ
ΚΑΤΑ
1. Της Ολυµπίας χήρας Φίλιππου Σταµατέλου το γένος Μιχαήλ και Αγγελικής ∆ιαµαντάνη, κατοίκου Νέας
Σµύρνης Αττικής, οδός Κουκλουτζά αρ.10
2. Του Ευάγγελου Σταµατέλου του Φιλίππου και της Ολυµπίας, κατοίκου Νέας Σµύρνης Αττικής οδός
Κουκλουτζά αρ. 10
3.Της Αγγελικής Σταµατέλου του Φιλίππου και της Ολυµπίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Κουκλουτζά αρ. 10
4.Του Σπυρίδωνος Σταµατέλου του Ευαγγέλου και της Αγγελικής, κατοίκου Λευκάδας, οδός Ευσταθίου Ζάκκα
αρ. 48
5.Της Μαρίας συζ. Ανδρέα Αρβανίτη, το γένος Ευαγγέλου Σταµατέλου, κατοίκου Νέας Σµύρνης Αττικής, οδός
Κουκλουτζα αρ.10
6. Της Ελένης χήρας Αθανασίου Παυλίδη, το γένος Θεοδώρου και Αγγελικής Σταµατέλου, κατοίκου Αγίας
Μαρίνας Κρωπίας, οδός Χυσανθέµων αρ. 55,
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7.Της Κλεονίκης χήρας Μιλτιάδη Σταµατέλου, το γένος Ευσταθίου και Θεοδώρας Γεράλη, κατοίκου Αθηνών,
οδός Βελβενδούς αρ. 42
8. Του Θεόδωρου Σταµατέλου του Μιλτιάδη και της Κλεονίκης, κατοίκου Αθηνών, οδός Βελβενδούς αρ. 42.
Β. Να παραστεί ενώπιον του αρµοδίου ∆ικαστηρίου ή Αρχής σε κάθε ορισθησοµένη δικάσιµο ή σε οιαδήποτε
άλλη µετ’ αναβολή δικάσιµο, καταθέτοντας προτάσεις και υποµνήµατα, αναπτύσσοντας προφορικώς και
γραπτώς τους ισχυρισµούς του ∆ήµου Λευκάδας προς υποστήριξη της αίτησης και
Γ. Να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη δικαστική ενέργεια που σχετίζεται µε την ως άνω εντολή.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 98/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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