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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 31ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 351/2021
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
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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 3 : Απόφαση Ο.Ε. επί της αριθ’ 584/2008 αµετάκλητης απόφασης του Εφετείου Πατρών µεταξύ των
διαδίκων Μάριου Λάζαρη κλπ κατά του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα Μαυρέτα Καρύδη,
δικηγόρο του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την εξής γνωµοδότησή της:
«Περιήλθε εις γνώση µου µε κατεπείγουσα διεκπεραίωση το αριθ’εσ.1149/25/5/2021 έγγραφο της
∆ιεύθυνσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας µε τα προσαρτώµενα σε αυτό την αριθ’584/2008
απόφαση το
µε αριθµό 59ΒΠ/2021 Πιστοποιητικό του Πολιτικού τµήµατος του Εφετείου Πατρών, η αριθ’
πρωτ.Τ.Π.Π.Ε 349/27/10/2006 απόφαση του Νοµάρχη Λευκάδας.
Στο πιο πάνω έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ιστορούνται τα ακόλουθα:
«Σας διαβιβάζουµε την αρ.584/2008 απόφαση του Εφετείου Πατρών, ως και το
αριθµ.59ΒΠ/2021πιστοποιητικό του ιδίου ως άνω ∆ικαστηρίου και την υπ’ αριθ’ πρωτ..Τ.Π.Π.Ε 349/27-10-2006
απόφαση του Νοµάρχη Λευκάδας, για την εισήγησή σας για λήψη απόφασης στην Οικονοµική Επιτροπή,
προκειµένου να αιτηθούν την εξόφληση της οφειλής από την επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικού.
Επειδή το πρόγραµµα ολοκληρώνει τις πληρωµές του µέχρι τις 30-6-2021 παρακαλούµε για τις δικές σας άµεσες
ενέργειες.»
Η ως άνω αµετάκλητη απόφαση του Εφετείου Πατρών καθόρισε την οριστική τιµή µονάδας αποζηµίωσης
για τα συστατικά και επικείµενα, που βρίσκονται εντός της απαλλοτριωθείσας εδαφικής έκτασης 1.917 τ.µ. στην
περιοχή «Περιβόλια –∆ορυφόρος» ,στα Ο.Τ 507 και 409, που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά λόγω ρυµοτοµίας
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για την εφαρµογή του σχεδίου πόλεως της Λευκάδας. δυνάµει της υπ’αριθ’4/1995 Πράξης Εφαρµογής, η οποία
κυρώθηκε µε την υπ’αριθ’6246/18/11/1997 απόφαση του Νοµάρχη Λευκάδας, που µεταγράφηκε νόµιµα, ως
ακολούθως: α) για κάθε µεγάλη λεύκα σε 150 ευρώ, β) για κάθε µεσαία αµυγδαλιά σε 150 ευρώ, γ) για κάθε µεγάλο
κυπαρίσσι σε 100 ευρώ, δ) για τη µεγάλη ελιά σε 300 ευρώ, ε) για κάθε µεγάλη καρυδιά σε 200 ευρώ, στ) για το
µεγάλο πεύκο σε 200 ευρώ, ζ) για τις περιφράξεις µε συρµατόπλεγµα και σιδηροπασσάλους συνολικού µήκους
145 µέτρων (138µ.+7µ) σε 10 ευρώ/τρέχον µέτρο, η) για τα κτίσµατα (αποθήκες) µε πλινθοδοµή και ξύλινη στέγη
,εµβαδού 19,60,8,75 και 17,65 τ.µ ,αντίστοιχα σε 100 ευρώ το τ.µ., θ) για τα δάπεδα από σκυρόδεµα, όγκου 7,74
,36,40 και 67,50 µ3 ,αντίστοιχα, σε 60 ευρώ /µ3 και ι) για το τοιχείο αντιστήριξης από οπλισµένο σκυρόδεµα
διαστάσεων 0,20 µ χ0,80 µχ138µ και συνολικού όγκου 22,08 µ3 σε 80 ευρώ /µ3.
Καταδικάζει τον αιτούντα ∆ήµο Λευκάδας στα δικαστικά έξοδα των αιτούντων Μάριου, Αρίστου και Ζωής
Λάζαρη, στα οποία περιλαµβάνεται η αµοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου τους ,που ορίζει σε ποσοστό 3% επί του
ποσού της αποζηµίωσης που θα καταβληθεί σε αυτούς πλέον τριακοσίων (300) ευρώ για δικαστικά έξοδα
παράστασης του πληρεξουσίου δικηγόρου τους.
Επιπλέον σύµφωνα µε το προσαρτώµενο αριθ’ 59ΒΠ/2021 πιστοποιητικό προκύπτει ότι δεν έχει ασκηθεί
µέχρι τις 18-5-2021 κανένα ένδικο µέσο κατά της αριθ’584/2008 πιο πάνω αµετάκλητης απόφασης του Εφετείου
Πατρών ως εκ τούτου ο ∆ήµος Λευκάδας είναι υποχρεωµένος να αποφασίσει δια της ΟΕ και ακολούθως δια των
οικονοµικών υπηρεσιών αυτού να καταβάλει εις ολόκληρον όλα τα ως άνω αναλυτικά περιγραφόµενα ποσά
Εισηγούµαι
Να αποφασίσει η ΟΕ περί της καταβολής όλων των επιδικασθέντων ποσών µε την αριθ’584/2008 απόφαση του
Εφετείου Πατρών, διότι η απόφαση είναι αµετάκλητη και δεν υφίσταται επ’αυτής ουδέν άλλο ένδικο µέσο .»
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 καταβολή όλων των επιδικασθέντων ποσών µε την αριθ’584/2008 απόφαση του Εφετείου Πατρών,
διότι η απόφαση είναι αµετάκλητη και δεν υφίσταται επ’ αυτής ουδέν άλλο ένδικο µέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 351/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
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