Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:24/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:207/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 12η του
μήνα Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την
αριθ.πρωτ.24411/8.08.2011 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 επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Αντρέας
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4] Γαζής Αναστάσιος
5] Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
6] Mαργέλης Γεώργιος
7] Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής
κ.Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.24-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Επιτροπής για την χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου , για
παράσταση και εκπροσώπηση
του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας σχετικά με υπόθεση που αφορά στο
έργο «Δρόμος Βασιλικής εντός σχεδίου».
Εισηγητής:κ.Ελευθέριος Αραβανής,
Πρόεδρος Επιτροπής
Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
Στο γραφείο της δικηγόρου του Δήμου, εστάλη φάκελος που αφορά στο έργο
«Δρόμος Βασιλικής εντός σχεδίου».
Εκτός των άλλων εγγράφων υπάρχει και η αρ.318/2003 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας, η οποία αφορά σε καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας
αποζημίωσης των περιγραφόμενων ακινήτων των:1)Ιερού Ναού Αγ.Γερασίμου
Βασιλικής 2)Γερασίμου Κολυβά του Επαμεινώνδα 3)Δημητρίου Πολίτη του
Ευσταθίου 4)Βασιλείου Κολυβά του Ευσταθίου 5)Ιωάννη Κολυβά του Νικολάου
6)Ιωάννας Κολυβά του Νικολάου 7)Σπυρίδωνος Κολυβά του Μαρίνου 8)Θωμά
Κολυβά του Χρήστου 9) Θεοφύλακτου Κολυβά του Χρήστου 10)Δήμητρας Κολυβά
του Γερασίμου 11) Χριστίνας Κολυβά του Γερασίμου 12)Κων/νου Κολυβά του
Χρήστου 13)Νικολάου Κολυβά του Χρήστου 14)Βενιζέλου Κολυβά του Νικολάου

15)Γεωργίου Κολυβά του Θεοφάνους 16)Αριστογείτονος Κολυβά του Θεοφάνους, τα
οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά λόγω ρυμοτομίας κατ εφαρμογή του
εγκεκριμένου σχεδίου, Βασιλικής Λευκάδας, που αναθεωρήθηκε και επεκτάθηκε με
τη νομίμως δημοσιευθείσα (ΦΕΚ Δ138/93)626/87 απόφαση του Νομάρχη Λευκάδας
βάσει της οποίας εκδόθηκε η 1/6/5/93 πράξη προσκύρωσης τακτοποίησης και
αναλογισμού της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας που κυρώθηκε με την νομίμως
μεταγεγραμμένη 3106/93 απόφαση του ιδίου Νομάρχη αφού τηρήθηκε η νόμιμη κατ
άρθρο 17 Ν.2882/02, προδικασία, ήτοι μεταγράφηκε η σχετική πράξη εφαρμογής.
Περαιτέρω η ως άνω 318/2003 απόφαση έχει εκπνεύσει εφόσον δεν υλοποιήθηκε.
Επειδή παρήλθε άπρακτη η προθεσμία του δεκαοκταμήνου (18 μηνο) από την
ημερομηνία έκδοσης της ως άνω απόφασης που πρέπει να αποζημιωθούν οι
δικαιούχοι κατά συνέπεια πρέπει να επαναληφθεί εκ νέου η διαδικασία αίτησης
καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας.
Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαι, να δοθεί εντολή στη δικηγόρο του Δήμου ,
να παρασταθεί και να στηρίξει τα έννομα συμφέροντα του νέου Δήμου Λευκάδας,
σχετικά με την προαναφερθείσα υπόθεση.
Και εκάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα αποφασίζει
να δοθεί εντολή στη δικηγόρο του Δήμου , να παρασταθεί και στηρίξει τα έννομα
συμφέροντα του νέου Δήμου Λευκάδας, σχετικά με την προαναφερθείσα υπόθεση,
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:207 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

