Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ. 18/2014 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 122/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 6η του
µήνα Μαΐου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ.
11994/02.05.2014 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
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Καρτάνος Ιωάννης
3. Πεντεσπίτης Νικόλαος
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Απόντες
1. Μαργέλης Γεώργιος
2. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
3. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
4. Ζουριδάκης Ευτύχιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής,
Αιµιλία Χαλκιοπούλου , Υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο ΤΗΣ Η.∆. : της αριθ.18-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την αρίθµ. πρωτ. 1720/68 στις
29/1/2014 απόφαση του Γ. Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/νήσου – ∆υτικής
Ελλλάδας και Ιονίων Νήσων που ακυρώνει την αριθµ. 404/13 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου για άσκηση ή µη προσφυγής στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια.
(ΛΙΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)
Εισηγήτρια : Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος του ∆ήµου
Ο Προέδρος της Επιτροπής , κ. Ρόκκος Στυλιανός , εισηγούµενος στο θέµα διάβασε
στην Ο.Ε. την εισήγησή της κας Μαυρέτας Καρύδη , η οποία έχει ως εξής:
« Ενηµέρωση Οικονοµικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής σε ∆ικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας για άσκηση η µη αίτησης ακύρωσης του ∆ήµου Λευκάδας κατά
των αριθ' 1720/29-1-2014 και 1731/2014 αποφάσεων του Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου -∆υτικής Στερεάς Ελλάδας και Ιονίου,
περί ακύρωσης της αριθ'404/2013 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Λευκάδας..
Κατ' ακολουθίαν της αριθ' 113/14 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Λευκάδας δυνάµει της οποίας αναβλήθηκε προς επόµενη συνεδρίαση αυτής η
υπόθεση που αφορά στις αριθ'1731/69 και 1720/2014 αποφάσεις του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτικής Στερεάς
Ελλάδας και Ιονίου για να µελετήσω ως νοµική σύµβουλος και να εκφέρω γνώµη ως
προς την νοµιµότητα των ως άνω αποφάσεων ,κατόπιν ενδελεχούς µελέτης ,
επάγοµαι τα ακόλουθα :
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Οι ως άνω αποφάσεις ελήφθησαν σύννοµα και δυνάµει των διατάξεων του άρθρου
10 του Ν.2323/1995 όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του
Ν.3377/2005 και τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ'Κ1164/11ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης ,Οικονοµικών -Οικονοµίας και Ανταγωνιστικότητας
Συνεπώς η άσκηση αίτηση ακύρωσης κατά των ως άνω αποφάσεων ενώπιον του
αρµοδίου ∆ικαστηρίου είναι δύσκολο να ευδοκιµήσει αυτή, διότι πρέπει να
εξευρεθούν µόνον λόγοι ουσιαστικής σκοπιµότητας της ως άνω απόφασης οι οποίοι
αφήνουν αδιάφορα τα διοικητικά ∆ικαστήρια.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να συζητηθεί το παρόν θέµα και να αποφασίσει η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου
Λευκάδας να χορηγήσει εντολή σε ∆ικηγόρο προς άσκηση η µη αίτησης ακύρωσης
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά των αριθ'1731/69/29/1/2014 και
1720/68/29/1/2014 αποφάσεων του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Στερεάς Ελλάδας ,Πελοποννήσου και Ιονίου να παρασταθεί και να
υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα ,αυτού(∆ήµου Λευκάδας) όποτε ήθελε αυτά
προσδιορισθούν και δικασθούν.»
ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ : Έχω επιφυλάξεις να προσφύγουµε.
ΚΑΡΥ∆Η ΜΑΥΡΕΤΑ : Η απόφαση της Αποκεντρωµένης είναι νόµιµη.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση,
κατά πλειοψηφία, µε 4 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο κατά, του κ. Πεντεσπίτη
Νικόλαου, αποφασίζει:
ο ∆ήµος να µην προσφύγει στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια και συνεπώς να µην χορηγηθεί
εντολή σε δικηγόρο προς άσκηση ακύρωσης ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πατρών κατά των αριθ'1731/69/29/1/2014 και 1720/68/29/1/2014 αποφάσεων του
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Στερεάς Ελλάδας
,Πελοποννήσου και Ιονίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 122/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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