ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 5/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 27/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 16
του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 2610/11-2-2015 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 εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
Απόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Σταµατέλου ∆ήµητρα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
3. Κοντογεώργης Ηλίας
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Βλάχος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής,
Ασπασία Σούνδια , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 2ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη για
άσκηση έφεσης κατά της αριθ' 15/2015 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η ως άνω αριθ' 15/2015 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας δυνάµει της οποίας επάγονται µεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
Με την υπό κρίση αίτηση οι αιτούντες εκθέτουν ότι είναι συγκύριοι ,των αναλυτικά στην ένδικη αίτηση
περιγραφοµένων ,αγροτεµαχίων συνολικής έκτασης 13,5 περίπου στρεµµάτων
στη θέση
<<Περιβόλια-∆ορυφόρος>> της Κτηµατικής Περιφέρειας Λευκάδας. Οτι η παραπάνω ιδιοκτησία τους
έχει ρυµοτοµηθεί κατ' εφαρµογή του από 26-7-1990 π.δ µε το οποίο εγκρίθηκε η πολεοδοµική µελέτη
τµήµατος της πολεοδοµικής ενότητας του ∆ήµου Λευκάδας. Ότι η επιτροπή του αρ.1 π.δ 5/1986 µε το
από 4-1-2000 και το από 8-6-2009 πρακτικό της εκτίµησε εσφαλµένα την αξία των διάφορων
επικείµενων της ιδιοκτησίας των αιτούντων, όπως αυτά αναλυτικά εξειδικεύονται στην αίτηση. Με την
ένδικη αίτησή τους ζητούν, επικαλούµενοι διαφωνία µε την άνω επιτροπή, να ορισθεί σύµφωνα µε τα
αιτούµενα σ'αυτήν αναλυτικά ποσά, η αποζηµίωση για τα επικείµενα του απαλλοτριωµένου ακινήτου,
να υποχρεωθεί το καθού να καταβάλει την ως άνω αποζηµίωση και να καταδικασθεί το καθού εν γένει
στην δικαστική τους δαπάνη.
Από τις ένορκες καταθέσεις των µαρτύρων ,που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο, οι οποίες περιέχονται
στα ταυτάριθµα µε την παρούσα πρακτικά συνεδριάσεως και τα έγγραφα που οι διάδικοι
προσκοµίζουν και επικαλούνται νοµίµως και δη από την από Φεβρουαρίου 2014 προσφορά για
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αντλητικά συγκροτήµατα του Πάνου Σούνδια,την έκθεση εκτίµησης φυτικού κεφαλαίου του γεωπόνου
∆ηµήτριου ∆ηµόκα,την απο Φεβρουαρίου 2014 προσφορά για κατασκευή πηγαδιών του πολιτικού
µηχανικού Σοφοκλή Σταύρακα την απο Μαρτίου 2014 προσφορά για κατασκευή αντλιοστασίων του
πολιτικού µηχανικού Σοφοκλή Σταύρακα ,την απο Μαρτίου 2014 προσφορά για κατασκευή
αποθήκης, δεξαµενής και τσιµεντοκολλώνων του πολιτικού µηχανικού Σοφοκλή Σταύρακα και τις
απο Μαρτίου 2014 προσφορές κατασκευής κληµαταριάς και περιφράξεων της επιχείρησης Υιοί
Βλάχου ΟΕ αποδεικνύονται τα παρακάτω:
Οτι η αξία των επικειµένων στο ως άνω σκεπτικό της παρούσας ορίζεται ως εξής:
1) 87 δέντρα εσπεριδοειδών προς 200,00 ευρώ το καθένα
2 )18 βερυκοκιές προς 250,00 ευρώ
3 ) 1 βανίλια προς 250 ευρώ
4) 14 αχλαδιές προς 250 ευρώ η µια
5) 2 αµυγδαλιές προς 250 ευρώ η µια
6 )2 καρυδιές προς 250 ευρώ η µια
7) 2Σκαµνιές προς 131 ευρώ η µια
8) 12∆αµασκηνιές προς 180 ευρώ η µια
9 ) 5 Κοροµηλιές προς 131,20 ευρώ η µια
10)Τζιτζιφιές προς 131,20 ευρώ η µια
11) 4 Ροδακινιές προς 114,80 ευρώ η µια
12) 12 Συκιές προς 250 ευρώ η µια
13) 7 Κυδωνιές προς 250 ευρώ η µια
14) 7 µηλιές προς 250 ευρώ η µια
15) 1 φουντουκιά προς 150 ευρώ
16) 4Μεσπολιές προς 150 ευρώ η µια
17) 3Μουσµουλιές προς 150 ευρώ η µια
18) 4Λωτοί προς 357,40 ευρώ ο ένας
19)16 Ροδιές προς 131,20 ευρώ η µια
20) 1 Κληµαταρι'α αξίας 5.085,44 ευρώ
21) 20 ρίζες αµπέλου προς 83 ,00 ευρώ η ρίζα
22) Φυτώριο αγκινάρας αξίας 2423,84 ευρώ
23) Πορτόνι επιφάνειας 8,40 τ,µ µε αξία 100 ευρώ ανα τ.µ
24) Περίφραξη σε καλή κατάσταση συνολικού µήκους 127 µ προς 23,13 ευρώ ανά τρέχον
µέτρο
25 )Περίφραξη σε καλή κατάσταση συνολικού µήκους 132µ.προς 28,23 ευρώ
ανά τρέχον µέτρο
26)Περίφραξη σε µέτρια κατάσταση µήκους 93 µ.προς 15,20 ευρώ ανά τρέχον µέτρο
27 )Φρεάτιο διαµέτρου 6,40 µ.και βάθους 13,00 µ.αξίας 94.807,80 ευρώ
28)Φρεάτιο διαµέτρου 6,00
29Φρεάτιο διαµέτρου 7,30 µ και βάθους 12,00 µ.αξίας 99.150, 76 ευρώ
30) Φρεάτιο στην ιδιοκτησία 030401 αξίας 7.288,73 ευρώ
31) Αποθήκη µε όγκο 12,58 κ.µ αξίας 1258 ευρώ
32) Αποθήκη µε όγκο 20,20 κ.µ αξίας 2020 ευρώ
33) Αποθήκη µε όγκο 12,56 κ.µ αξίας 1256 ευρώ
34) Αποθήκη µε όγκο 8,71 κ.µ αξίας 1916,76 ευρώ
35) 4 αντλιοστάσια προς 5.559,60 ευρώ το ένα
36 )Αποθήκη µε όγκο 260,40 κ.µ αξίας 500 ευρώ
37 ) Αποθήκη µε λαµαρίνα όγκου 14,40 κ.µ
Επειδή η ως άνω απόφαση έκανε δεκτούς σχεδόν όλους τους ισχυρισµούς των αντιδίκων και
απέρριψε όλους τους ισχυρισµούς του ∆ήµου Λευκάδας. Επειδή µε την ως άνω απόφαση ο ∆ήµος
Λευκάδας θα επιβαρυνθεί µε πολύ µεγάλη καταβολή αποζηµίωσης για τα επικείµενα των αντιδίκων
τα οποία προορίζονται να απαλλοτριωθούν εξ αιτίας του σχεδίου πόλεως.
Επειδή η ως άνω αριθ'15/2015 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας επιδόθηκε προς
το ∆ήµο Λευκάδας στις 19-1-2015 και η προθεσµία άσκησης έφεσής εκπνέει στις 19 Φεβρουαρίου
2015 ,οπότε θα καταστεί τελεσίδικη
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
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Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να χορηγηθεί εντολή στη ∆ικηγόρο
του ∆ήµου Λευκάδας να ασκήσει έφεση κατά της αριθ' 15/2015 απόφασης του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά του Ιωάννη Κατωπόδη και Γεωργίου Κατωπόδη να υποστηρίξει
αυτήν όποτε ήθελε προσδιορισθεί ενώπιον του Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας και εν γένει να
υποστηρίξει µε κάθε νόµιµο µέσο όλα τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας
Στη συνέχεια έδωσε διευκρινήσεις επί του θέµατος, η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
να χορηγηθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας να ασκήσει έφεση κατά της αριθ'15/2015
απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά του Ιωάννη Κατωπόδη και Γεωργίου
Κατωπόδη να υποστηρίξει αυτήν όποτε ήθελε προσδιορισθεί ενώπιον του Εφετείου ∆υτικής Στερεάς
Ελλάδας και εν γένει να υποστηρίξει µε κάθε νόµιµο µέσο όλα τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου
Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 27/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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