Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:16/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:154/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 6η του
μήνα Ioυνίου του έτους 2012, ημέρα Tετάρτη και ώρα 13.00π.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 14193/1.6.2012
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 Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
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ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ζουριδάκης Ευτύχιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
8ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.16-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για παράσταση της δικηγόρου του
Δήμου Λευκάδας, στις 22/6/12 ενώπιον του Εφετείου Πατρών, για αίτηση
ακύρωσης κατά επιβολής προστίμου του Ιωάννη Θερμού.
Εισηγητ:κ.Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε ότι :
«Περιήλθε στην Νομική υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας η αριθ'αίτηση Ακυρ.6/2011
και αριθμό πινακίου 49 του Ιωάννη Θερμού η οποία απευθύνεται ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Πατρών και στρέφεται κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος
ενέργειας και κληματικής αλλαγής και κατά του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Δήμος
Λευκάδας ως ειδικού διαδόχου της αρχικής καθής η αίτηση Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Λευκάδας.
Η ως άνω αίτηση ακύρωσης στρέφεται κατά της απο 18/2/2010 με αριθμό
απόφασης της επιτροπής αυθαιρέτων του άρθρου 4 του Π.Δ 267/1998 του τμήματος
πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών. Με αυτήν ζητά να ακυρωθούν και να
εξαφανισθούν οι προσβαλλόμενες ήτοι η απο 4/112009 έκθεση χαρακτηρισμού
αυθαιρέτων κτισμάτων και επιβολής προστίμων των υπαλλήλων της πολεοδομίας
Λευκάδας τμήμα έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχου κατασκευών της

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδος και η απο 18/2/2010
απόφαση της
Επιτροπής κρίσεως ενστάσεων περί Αυθαιρέτων κτισμάτων της Διεύθυνσης
Πολεοδομίας του Δήμου Λευκάδος .
Εξ όλων των παραπάνω εισηγούμαι ότι πρέπει να χορηγηθεί εντολή στη Δικηγόρο
του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Πατρών κατα την δικάσιμο της 22/6/2012 η σε οποιαδήποτε άλλη
μετ'αναβολή δικάσιμο αυτής να καταθέτει υπομνήματα πρόσθετους λόγους και
οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί και να υποστηρίξει τα
δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο.
.”
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου,
να παρασταθεί ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατα την δικάσιμο της 22/6/2012 η σε οποιαδήποτε
άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Χορηγεί εντολή στη δικηγόρο του Δήμου, κα.Μαυρέτα Καρύδη,να παρασταθεί
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατα την δικάσιμο της 22/6/2012 σχετικά
με την αριθ' αίτηση ακυρ.6/2011 και αριθμό πινακίου 49 του Ιωάννη Θερμού, η σε
οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο αυτής, να καταθέτει υπομνήματα
πρόσθετους λόγους και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί και
να υποστηρίξει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 154/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

