Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:29/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:243/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 27η του
µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.
29124/23.09.2011 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
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2 ) Αραβανής Ανδρέας
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5] Γαβρίλης ∆ηµήτρης
6] Mαργέλης Γεώργιος
7) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ζουριδάκης Ευτύχιος
2.Γαζής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής
κ.Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
5ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.29-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση για ορισµό δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου
Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, σχετικά µε
διορθωτική της 3/1999 λόγω ρυµοτοµίας ιδιοκτησιών που βρίσκονται στη θέση
«ΜΠΕΗ» κ.λπ.
Εισηγήτρια: κα. Μαυρέτα Καρύδη
∆ικηγόρος του ∆ήµου
Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι ,
« Περιήλθε στην υπηρεσία µου ο φάκελος που αφορά στην πράξη µε αρ.
1/2005 αναλογισµού αποζηµιώσεως, διορθωτική της αρ.3/1999, λόγω ρυµοτοµίας,
ιδιοκτησιών που βρίσκονται στην θέση <<Μπέη >> και στους τοµείς ΙΙ και ΙΙβ του
Ρυµοτοµικού σχεδίου Λευκάδας και επι των δηµοτικών οδών Καλυβιώτη και
Ανωνύµου παρόδου.
Η ως άνω πράξη του Νοµάρχη Λευκάδας, βάσει της οποίας εκδόθηκε η
αρ.1/2005 πράξη προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισµού της αρµόδιας
τεχνικής υπηρεσίας, µεταγράφηκε νόµιµα µε τις αρ. 4465/2005 και 4466/2005
αποφάσεις του ιδίου Νοµάρχη, αφού τηρήθηκε η νόµιµη διαδικασία , κατ’ άρθρο 17
Ν2882/02 .
Περαιτέρω εκ της ως άνω πράξεως ανακύπτουν υποχρεώσεις του ∆ήµου προς
τους φερόµενους δικαιούχους και αντίθετα υποχρεώσεις των δικαιούχων µεταξύ

τους και προς τον ∆ήµο, για το λόγο αυτό πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία της
αίτησης καθορισµού προσωρινής τιµής µονάδας αποζηµίωσης, ως και αναγνώρισης
δικαιούχων. Ενώ λόγω του ότι τα απαλλοτριούµενα εµπίπτουν στο κατά τις
ισχύουσες διατάξεις σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας τους
κατ’άρθρον 17 παρ.4 σε συνδ. µε 15 παρ.6 του Ν.2882/01,δεν είναι απαραίτητη η
προεκτίµηση της επιτροπής . κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 18,19(29
παρ.2α,5,8) Ν.2882/01, είναι δε νόµιµη κατά τα άρθρα 32,34 Ν∆ 17.7/16.8.1923,6
ν.5269/31, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 Ν 653/77, 3Β∆ 7.5.36,13 3.Ν∆
897/71, που εφαρµόζεται εν προκειµένω, όσο αφορά στη διαδικασία µέχρι το σηµείο
της έναρξης της ισχύος του Ν.2882/01, ενόψει του ότι η κήρυξη της ένδικης
απαλλοτρίωσης έγινε µετά την έναρξη ισχύος του Ν.∆ 797/71 και πριν την έναρξη
ισχύος του Ν.2882/01.
Για τους παραπάνω λόγους ,εισηγούµαι ,
προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας, να ανατεθεί στο ∆ικηγόρο
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ιωάννη Θεριανό , ο οποίος είχε µελετήσει κατά
το παρελθόν την ως άνω υπόθεση που σηµειωτέον έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα
συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας και απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις και
εµπειρία που διαθέτει ο εν λόγω ∆ικηγόρος , να καταθέσει δικόγραφα να παρασταθεί
και να στηρίξει τα έννοµα συµφέροντα και τα δικαιώµατα του νέου ∆ήµου Λευκάδας ,
προκειµένου να καθοριστεί προσωρινή τιµή µονάδας αποζηµίωσης και αναγνώριση
δικαιούχων, σύµφωνα µε την αρ. 1/2005 πράξη προσκύρωσης».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει να ανατεθεί στο ∆ικηγόρο του
∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, Ιωάννη Θεριανό , να καταθέσει δικόγραφα να
παρασταθεί και να στηρίξει τα έννοµα συµφέροντα και τα δικαιώµατα του νέου ∆ήµου
Λευκάδας, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, σχετικά µε την
παραπάνω υπόθεση.
Και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 περ.ιέ του Ν.3852/2010 , µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
Αναθέτει στο ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ιωάννη Θεριανό ,
σύµφωνα µε το άρθρο 72 περ.ιέ
του
Ν.3852/2010, ο οποίος διαθέτει
αποδεδειγµένα, την απαραίτητη εξειδίκευση και εµπειρία, σχετικά µε το αντικείµενο
της υπόθεσης, να καταθέσει δικόγραφα ,να παρασταθεί και να στηρίξει τα έννοµα
συµφέροντα και τα δικαιώµατα του νέου ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας, σχετικά µε την αρ. 1/2005 πράξη προσκύρωσης,
τακτοποίησης και αναλογισµού της αρµόδιας τεχνικής υπηρεσίας της πρώην Ν.Α.
Λευκάδας, λόγω ρυµοτοµίας ιδιοκτησιών που βρίσκονται στη θέση «ΜΠΕΗ» κ.λπ.
προκειµένου ,να καθοριστεί προσωρινή τιµή µονάδας αποζηµίωσης, και αναγνώριση
δικαιούχων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:243 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

