Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:1/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:20/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 17η του
μήνα Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
868/12.1.2012 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)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6)Μπραντζουκάκης Νίκος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8] Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
14ο ΘΕΜΑ
Η.Δ. : της αριθ.1-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο
του Δήμου, για αίτηση αποβολής από ρυμοτομούμενα κατά Ελ.Σταματέλου,
Κων/νας Σταματέλου κ.λπ.
Εισηγήτρια: κα. Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος του Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
«Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του ο Δήμος Λευκάδας έχει την διάνοιξη δημοτικών
οδών εντός των ρυμοτομούμενων τμημάτων του σχεδίου πόλεως Λευκάδας στις
περιοχές Περιβόλια- Δορυφόρος Βαρδάνια Τσεχλιμπού .
Ο Δήμος Λευκάδας κατά το έτος 2008 άσκησε αίτηση αποβολής από
ρυμοτομούμενα ακίνητα κατά των ιδιοκτητών οι οποίοι εμπόδιζαν την διάνοιξη
δημοτικών οδών στην ειδικότερη θέση Βαρδάνια μεταξύ των παροδίων ιδιοκτητών
που ασκήθηκε αίτηση ,ήταν ο Ελευθέριος Σταματέλος και η Κωνσταντίνα Σταματέλου

,όμως η ως άνω αίτηση κατά των δύο αυτών ,ματαιώθηκε κατόπιν συνεννόησης του
τέως Δημάρχου Βασίλειου Φέτση μετά των ως άνω ιδιοκτητών, για να γίνει διόρθωση
του τοπογραφικού σκαριφήματος του ρυμοτομούμενου τμήματος διότι περιείχε και
μια γωνία από την κατοικία τους. Εκτοτε και μέχρι σήμερα δεν έχει ασκηθεί εκ νέου
άλλη αίτηση αποβολής από τα ως άνω ρυμοτομούμενα τμήματα.
Όμως στα πλαίσια των εκσκαπτικών εργασιών εκ των Τεχνικών υπηρεσιών του
Δήμου Λευκάδας για την διάνοιξη της ως άνω οδού η οποία διέρχεται από
ρυμοτομούμενα ακίνητα
των ως άνω ιδιοκτητών, αυτοί εμπόδισαν και δεν
επιτρέπουν την διάνοιξη της ως άνω οδού .
Επειδή πρέπει να γίνει άμεσα η διάνοιξη της δημοτικής οδού,
εισηγούμαι στην οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας, να δώσει εντολή στη
Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη ,να ασκήσει κατά των ως άνω
ιδιοκτητών ,αίτηση αποβολής από ρυμοτομούμενα ακίνητα του Δήμου Λευκάδας
προστατεύοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο
τρόπο».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να δώσει εντολή στη
Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα.Μαυρέτα Καρύδη να ασκήσει κατά των ως άνω
ιδιοκτητών ,αίτηση αποβολής από ρυμοτομούμενα ακίνητα του Δήμου Λευκάδας
προστατεύοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο
τρόπο.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα.Μαυρέτα Καρύδη να
ασκήσει κατά των ως άνω ιδιοκτητών ,αίτηση αποβολής από ρυμοτομούμενα ακίνητα
του Δήμου Λευκάδας προστατεύοντας ταυτόχρονα
τα δικαιώματα του Δήμου
Λευκάδας με κάθε νόμιμο τρόπο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:20/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

