ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 31ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 350/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός Ιουνίου του έτους 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ. 33506/28.05.2021 (ΦΕΚ 2233/τ.Β΄/29.05.2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 21687/4-6-21 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
πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
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Γιαννιώτης Παναγιώτης
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Τσιρογιάννης Γεώργιος
3 Τυπάλδος Νικόλαος
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∆ρακονταειδής Κων/νος
4 Βικέντιος Νικόλαος
4
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5 Γαζής Αναστάσιος
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6
6
7
7
8
8
9
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
ου
Ο κ. Γιαννιώτης Παναγιώτης προσήλθε πριν την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. επί της από 19.11.2019 (αρ. εκθ. καταθ. 5/2020) αίτηση της Ολυµπίας χήρας Φίλιππου
Σταµατέλου το γένος Μιχαήλ και Αγγελικής ∆ιαµαντάνη κ.λ.π. συν (7) για τον καθορισµό οριστικής τιµής µονάδας,
κατά του ∆ήµου Λευκάδας και ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας και 2. η από 15.01.2020
(αρ. εκθ. καταθ. 3/2020) αντίθετη αίτηση του ∆ήµου Λευκάδας κατά των ανωτέρω προσώπων και ενώπιον του
ίδιου ∆ικαστηρίου.
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Μασούρας, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στον κ. ∆ηµήτριο Μασούρα,
δικηγόρο του ∆ήµου, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την εξής γνωµοδότησή του:
I. Με την από 19.11.2019 (αρ. εκθ. καταθ. 5/2020) αίτηση τους, οι αντίδικοι αιτούνται να καθοριστεί η
οριστική τιµή µονάδας αποζηµίωσης των ακινήτων που περιγράφονται στην αίτηση τους και τα οποία
απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά λόγω ρυµοτοµίας κατ’ εφαρµογή του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως
ης
Λευκάδας επί της δηµοτικής πλατείας, της οδού 8 Μεραρχίας και παρόδων οδών στη συνοικία Νεάπολη της
πόλεως Λευκάδας, στο ποσό των 600 ευρώ ανά τ.µ.
Αντιθέτως, ο ∆ήµος Λευκάδας µε την από 15.01.2020 (αρ. εκθ. καταθ. 3/2020) αίτηση του ζητεί να
καθοριστεί ως τιµή µονάδας αποζηµίωσης της απαλλοτριωθείσας εκτάσεως το ποσό των 230 ευρώ ανά τ.µ.
II. Η άποψη της υπηρεσίας µας έχει ως εξής:
Οι ισχύουσες αντικειµενικές αξίες των ακινήτων στη συγκεκριµένη περιοχή κυµαίνονται στο ποσό των 230
ευρώ ανά τ.µ. γεγονός που αποδεικνύεται και από σχετική βεβαίωση της ∆.Ο.Υ Λευκάδας. Εποµένως, το ποσό
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των 600 ευρώ ανά τ.µ. που ζητούν οι αντίδικοι να καθοριστεί ως οριστική τιµή µονάδας είναι υπερβολικά υψηλό και
δεν ανταποκρίνεται ούτε στην αντικειµενική αξία των ακινήτων ούτε στη ζήτηση της αγοράς.
Με την απόφαση προσωρινής τιµής µονάδας το ποσό αποζηµίωσης καθορίστηκε στα 350 ευρώ ανά τ.µ.
Με τα δεδοµένα αυτά, η υπηρεσία µας θα πρέπει να προβεί σε όλες τις πρόσφορες ενέργειες που
απαιτούνται προς αντίκρουση της αίτησης των αντιδίκων και υποστήριξη της αντίθετης αίτησης του ∆ήµου.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εισηγούµαστε στην Ο.Ε. την χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία
∆ηµήτριο Ν. Μασούρα προκειµένου ο ίδιος α. να αντικρούσει την ως άνω αίτηση των αντιδίκων υποβάλλοντας
προτάσεις και σχετικά έγγραφα και εν γένει να εκπροσωπεί το ∆ήµο Λευκάδας µέχρι την τελεσιδικία της υπόθεσης
και β. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες υποβάλλοντας προτάσεις και σχετικά έγγραφα αναφορικά µε ως άνω
αίτηση του ∆ήµου Λευκάδας και εν γένει να εκπροσωπεί το ∆ήµο Λευκάδας µέχρι την τελεσιδικία της υπόθεσης.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
• την ανωτέρω εισήγηση,
• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία ∆ηµήτριο Ν. Μασούρα
προκειµένου: α. να αντικρούσει την από 19.11.2019 (αρ. εκθ. καταθ. 5/2020) αίτηση της Ολυµπίας χήρας Φίλιππου
Σταµατέλου το γένος Μιχαήλ και Αγγελικής ∆ιαµαντάνη κ.λ.π. συν (7) για τον καθορισµό οριστικής τιµής µονάδας,
κατά του ∆ήµου Λευκάδας και ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας, υποβάλλοντας
προτάσεις και σχετικά έγγραφα και εν γένει να εκπροσωπεί το ∆ήµο Λευκάδας µέχρι την τελεσιδικία της υπόθεσης
και β. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες υποβάλλοντας προτάσεις και σχετικά έγγραφα αναφορικά µε την από
15.01.2020 (αρ. εκθ. καταθ. 3/2020) αντίθετη αίτηση του ∆ήµου Λευκάδας κατά των ανωτέρω προσώπων και
ενώπιον του ίδιου ∆ικαστηρίου και εν γένει να εκπροσωπεί το ∆ήµο Λευκάδας µέχρι την τελεσιδικία της υπόθεσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 350/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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