Απόζπαζκα
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ:1/2013 πλεδξίαζεο ηεο Oηθνλνκηθήο
Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο.
Αξηζ. Απόθ:9/2013
Σηελ Λεπθάδα θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ ζήκεξα ηελ 15ε ηνπ
κήλα Θαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2013, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12.30κ.κ., ήιζε ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ κεηά ηελ αξηζ.πξση. 782/11.1.2013
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό
ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο-Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο».
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελληά(9) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ ελληά ( 9) κέιε, άξρηζε ε Σπλεδξίαζε .
ΠΑΡΟΝΣΕ
1] ηέιηνο Ρόθθνο:Πξόεδξνο
2)ΑξαβαλήοΑλδξέαο
3) Ζνπξηδάθεο Επηύρηνο
4) Καξηάλνο Θωάλλεο
5) Πεληεζπίηεο Νηθόιανο
6) άληα-Μαθξή Αηθαηεξίλε
7) Γαβξίιεο Δεκήηξεο
8) Μαξγέιεο Γεώξγηνο
9) Μπξαληδνπθάθεο Νηθόιανο

ΑΠΟΝΣΕ
θαλείο

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θα.
Σάληα Επηπρία, Υπάιιειν Δήκνπ Λεπθάδαο.
8ν ΘΕΜΑ Η.Δ. : ηεο αξηζ.1-2013 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο.
Απόθαζε ηεο Επηηξνπήο γηα ρνξήγεζε εληνιήο ζηε δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ, γηα
παξάζηαζε ελώπηνλ ηνπ Εθεηείνπ Δπη.-ηεξεάο Ειιάδαο, θαηά ηε δηθάζηκν
ζηηο 12-2-2013 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεη'αλαβνιή δηθάζηκν θαηά ηεο έθεζεο
Μάξηνπ Λάδαξε θ.ιπ. θαηά Δ .Λεπθάδαο.
Εηζεγεη.: θα.Μαπξέηα Καξύδε-δηθεγόξνο Δήκνπ
Η Εηζεγήηξηα αλαθέξεη ηα εμήο:
“ Πεξηήιζε ζηελ ππεξεζία κνπ ε από 2/9/2011 εμώδηθε δηακαξηπξία ηνπ Μάξηνπ
Λάδαξε ,ηνπ Αξίζηνπ Λάδαξε σο θαη ηεο Ζσήο Λάδαξε, κε ηελ πξνζαξηώκελε έθεζε
ηνπο, θαηά ηεο αξηζ’353/2010 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Λεπθάδαο
.
Οη σο άλσ δηακαξηύξνληαη δηόηη ζηηο αξρέο Σεπηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011 ζηα πιαίζηα
εθηέιεζεο ηεο αξηζ’353/2010 απόθαζεο απνβνιήο από ξπκνηνκνύκελα ζηελ
πεξηνρή Τζεριηκπνύ, ν Δήκνο Λεπθάδαο πξνέβε ζηελ πεξηράξαμε ησλ
ξπκνηνκνύκελσλ ηκεκάησλ.
Οκσο απηνί άζθεζαλ έθεζε σο θαη ηελ αίηεζε αλαζηνιήο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο
κε ηελ παξά πόδαο πξνζσξηλή δηαηαγή ε νπνία απαγόξεπε ηελ εθηέιεζε ηεο
353/2010 απόθαζεο κέρξη ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, πνπ

νξίζζεθε γηα λα ζπδεηεζεί ζηηο 4/11/2011 ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ
Λεπθάδαο θαη επη ηεο νπνίαο εθδόζεθε ε αξηζ'157/2012, πνπ απνξξίπηεη ηελ σο
άλσ αίηεζε. Σηελ σο άλσ έθεζε ηζρπξίδνληαη όηη νπδείο ζηεξείηαη ηελ ηδηνθηεζία ηνπ
άλεπ θαηαβνιήο πιήξνπο απνδεκηώζεσο .Να κελ απνδώζνπλ ην αθίλεηό ηνπο θαη
ηα επ’απηνύ επηθείκελα αλ πξνεγνπκέλσο δελ θαηαβιεζεί ε λόκηκε απνδεκίσζε
ηνπο, κε βάζε νηαδήπνηε θαηά ηξνπνπνίεζε απόθαζε πνπ ζα απμήζεη ηα
δηθαηώκαηά ηνπ πνπ σο ηόηε ζα εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ επη ηνπ αθηλήηνπ ηνπο επη
ηνπ νπνίνπ δεηά ν Δήκνο λα ηνπο απνβάιεη ηνπιάρηζην κάιηζηα γηα ηα ηκήκαηα
εθείλα πνπ είλαη πέξαλ ηεο λνκίκνπ εηζθνξάο ζε γή .
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο , εηζεγνύκαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ
Λεπθάδαο
λα δνζεί
εληνιή ζηε Δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο, λα παξαζηαζεί θαηά ηελ
12/2/2013 ε ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεη'αλαβνιή
δηθάζηκν πνπ ηπρόλ ήζειε
πξνζδηνξηζζεί ελώπηνλ ηνπ Εθεηείνπ Δπηηθήο Σηεξεάο Ειιάδαο αθελόο λα
απνθξνύζεη ηελ σο άλσ έθεζε πνπ αζθήζεθε θαηα ηεο αξηζ'353/2010 απόθαζεο ηνπ
Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Λεπθάδαο θαη αθεηέξνπ λα ππεξαζπίζεη ηα δηθαηώκαηα
ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο κε θάζε λόκηκν κέζν”.
Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Επηηξνπή λα ρνξεγήζεη εληνιή ζηε
Δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο, Μαπξέηα Καξύδε λα παξαζηαζεί θαη λα
εθπξνζσπήζεη ην Δήκν Λεπθάδαο θαηά ηελ 12/2/2013 ε ζε νπνηαδήπνηε άιιε
κεη'αλαβνιή δηθάζηκν πνπ ηπρόλ ήζειε πξνζδηνξηζζεί ελώπηνλ ηνπ Εθεηείνπ
Δπηηθήο Σηεξεάο Ειιάδαο αθελόο λα απνθξνύζεη ηελ σο άλσ έθεζε πνπ αζθήζεθε
θαηα ηεο αξηζ'353/2010 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Λεπθάδαο θαη
αθεηέξνπ λα ππεξαζπίζεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο κε θάζε λόκηκν κέζν.
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο
-ηε παξαπάλσ εηζήγεζε
-ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ,
νκόθωλα

απνθαζίδεη

Φνξεγεί εληνιή ζηε
Δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο, Μαπξέηα Καξύδε λα
παξαζηαζεί θαη λα εθπξνζσπήζεη ην Δήκν Λεπθάδαο θαηά ηελ 12/2/2013 ε ζε
νπνηαδήπνηε άιιε κεη'αλαβνιή δηθάζηκν πνπ ηπρόλ ήζειε πξνζδηνξηζζεί ελώπηνλ
ηνπ Εθεηείνπ Δπηηθήο Σηεξεάο Ειιάδαο αθελόο λα απνθξνύζεη ηελ σο άλσ έθεζε
πνπ αζθήζεθε θαηα ηεο αξηζ'353/2010 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ
Λεπθάδαο θαη αθεηέξνπ λα ππεξαζπίζεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο κε
θάζε λόκηκν κέζν.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 9/2013
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο
Ο Πξόεδξνο
ΣΕΛΘΟ ΡΟΚΚΟ

Σα Μέιε
Όπωο αλαθέξνληαη παξαπάλω

