ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 46ης/2019 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 376/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 3 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους
2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00, ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ: 24360/2-12-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα
µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο
77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
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1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Μαργέλη Μαρία
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Κατωπόδη Νίκη
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Βικέντιος Νικόλαος
5
6 Γαζής Αναστάσιος
6
7 Γαζής Νικόλαος (αναπλ.)
7
8
8
9
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
Ο κ. Γαζής Νικόλαος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κα
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, που απουσίαζε.

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, κάλεσε τα µέλη της
Οικονοµικής Επιτροπής, να εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης
στα θέµατα που αναγράφονται στην υπ΄ αριθ. 24360/2-12-19 πρόσκληση, λαµβάνοντας υπόψη και τις δ/ξεις του
άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18), αναφέροντας τα εξής:
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα:
ο
η
Για το 3 θέµα, διότι πρέπει να ληφθεί απόφαση, πριν την 6 -12-19, ηµεροµηνία συνεδρίασης του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Οικονοµική Επιτροπή, οµόφωνα αποφασίζει για το
κατεπείγον.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση ή µη ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά τη
δικάσιµο της 6-12-2019 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, της αίτησης αποβολής από
ρυµοτοµούµενα ακίνητα του σχεδίου πόλεως Νικιάνας- Σωτήρως -Επισκόπου του ∆ήµου Λευκάδας, κατά της
∆ιονυσίας Βρεττού, Θεοφάνη Βρεττού, Ελευθερίας Βρεττού, κατ’ αρθρο 72.Ν 3852/2010.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Ο.Ε.
τα εξής:
«∆υνάµει της αριθ’110/2019 απόφασης της ΟΕ του ∆ήµου Λευκάδας ,έλαβα ως δικηγόρος µε πάγια
αντιµισθία εντολή για λογαριασµό του ∆ήµου Λευκάδας αίτησης ασφαλιστικών µέτρων αποβολής από
ρυµοτοµούµενα ακίνητα του σχεδίου πόλεως Νικιάνας -Σωτήρως -Επισκόπου και παράστασης του ∆ήµου
Λευκάδας η οποία θα απευθύνεται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της ∆ιονυσίας
Βρεττού, Θεοφάνη Βρεττού, Ελευθερίας Βρεττού και συζητείται στις 6-12-2019 κατ ’ακολουθίαν του
αριθ’295/2018 υπηρεσιακού σηµειώµατος της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λευκάδας σύµφωνα µε το οποίο
περιέχονταν τα εξής:
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Σας διαβιβάζουµε τοπογραφικό διάγραµµα εις διπλούν για διάνοιξη δηµοτικών δρόµων εντός Σχεδίου
Πόλης Νικιάνας- Επισκόπου στο Ο.Τ 67 καθώς και τον αντίστοιχο πίνακα και παρακαλούµε όπως προβείτε σε
άσκηση ασφαλιστικών µέτρων ώστε να αποδοθούν τα ρυµοτοµούµενα στο ∆ήµο.
Εν συνεχεία
απέστειλα εξώδικες προσκλήσεις προς τους ως άνω για να αποδώσουν τα
ρυµοτοµούµενα τµήµατα προς διάνοιξη της δηµοτικής οδού σχεδίου πόλεως Νικιάνας –Επισκόπου- πλην όµως
αυτοί αρνούνταν.
Περαιτέρω περιήλθε εις γνώση µου η από 21-11-2019 δήλωση της ∆ιονυσίας χήρας Χρήστου Βρεττού,
της µίας εκ των καθών η αίτησή µας σύµφωνα µε την οποία µεταξύ άλλων δηλώνει τα κάτωθι:
Ύστερα από την 28-3-2019 µε αριθµό κατάθεσης 47/2019 αίτησή σας ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας, η οποία αιτείται να υποχρεωθώ να παραδώσω στην κοινή χρήση τµήµα εκ του
ακινήτου µου στο σχέδιο πόλεως Νικιάνας, η οποία συζητείται στις 6-12-2019.
Ανεπιφύλακτα δηλώνω ότι συναινώ στην διάνοιξη της δηµοτικής οδού και επιτρέπω στο ∆ήµο
Λευκάδας να την διανοίξει, όπως αιτείται, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η οδός θα διανοιχθεί σε όλο το
µήκος και πλάτος κατ’ εφαρµογή του σχεδίου πόλεως από την Επαρχιακή οδό µέχρι την έτερη παράλληλα της
επαρχιακής οδού κάθετη οδό από δρόµο σε δρόµο, ώστε απρόσκοπτα να ωφελούνται όλοι οι κάτοικοι, θα
ασφαλτοστρωθεί ώστε να µην καταντήσει χείµαρρος και θα µεταφερθεί η υπάρχουσα περίφραξη του ακινήτου
µου αζηµίως για µένα εσωτερικά στην προβλεπόµενη θέση. Για το λόγο αυτό θα υποχρεωθούν όλοι οι
παρεµβαλλόµενοι της προβλεπόµενης στο σχέδιο πόλεως οδού να αφήσουν στην κοινή χρήση όπως και εγώ τα
ρυµοτοµούµενα τµήµατα.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Mαυρέτα N.Kαρύδη, η οποία
έχει λάβει την αρχική εντολή άσκησης της αίτησης αποβολής από τα ρυµοτοµούµενα ακίνητα των πιο πάνω
ακινήτων των καθών η αίτηση, ως και στο ∆ήµαρχο νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ήµου Λευκάδας να
συµβιβασθούν εφόσον συµφωνήσει η Ο.Ε. σύµφωνα µε τα πιο πάνω δηλούµενα ή να αναβληθεί και µαταιωθεί
το ∆ικαστήριο, προς περαιτέρω επεξεργασία και διευθέτηση της διαφοράς δηλαδή της αίτησης αποβολής
από ρυµοτοµούµενα ακίνητα του σχεδίου πόλεως Νικιάνας- Σωτήρως -Επισκόπου του ∆ήµου Λευκάδας κατά
της ∆ιονυσίας Βρεττού ,Θεοφάνη Βρεττού, Ελευθερίας Βρεττού.
Εν γένει δε να υπερασπίσουν αµφότεροι τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε οποιαδήποτε νόµιµη
ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.»
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, πρότεινε την µαταίωση του δικαστηρίου,
ύστερα από τις έγγραφες δηλώσεις της κας ∆ιονυσίας Βρεττού, κλπ.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
• την ανωτέρω εισήγηση,
• τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
• Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ης

Την µαταίωση του δικαστηρίου της 6 /12/2019 ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, που
αφορά στα ρυµοτοµούµενα ακίνητα του σχεδίου πόλεως Νικιάνας- Σωτήρως -Επισκόπου του ∆ήµου Λευκάδας,
κατά της ∆ιονυσίας Βρεττού, Θεοφάνη Βρεττού, Ελευθερίας Βρεττού, ύστερα από τις έγγραφες δηλώσεις των
καθ΄ών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 376/2019.
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