ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 17/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 136/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 16 του µήνα Ιουνίου του
έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 11908/12-6-15 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γκογκάκης Γρηγόριος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Βλάχος Κων/νος
5. Σταµατέλου ∆ήµητρα
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος (αναπληρωµατικός) *
4. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
*Στη συνεδρίαση κλήθηκε το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. των παρατάξεων της
µειοψηφίας, κ. Σκληρός Φίλιππος, λόγω απουσίας του τακτικού µέλους κ. Ευτύχιου Ζουριδάκη, σε
επίσηµη αποστολή δηµοτικής αντιπροσωπείας στη Κίνα.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 6ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση
και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του Β΄ τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών,
στη δικάσιµο στις 19-6-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή δικάσιµο, κατά της αίτησης
ακύρωσης του Αλέξανδρου Σολδάτου, κατά του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την γνωµοδότηση
της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η πράξη της προέδρου του Β’ τµήµατος ∆ιοικητικού Εφετείου
Πατρών, σύµφωνα µε την οποία προσδιορίσθηκε δικάσιµος για να δικασθεί η αίτηση ακυρώσεως του
Αλέξανδρου Σολδάτου κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής αλλαγής και του
∆ήµου Λευκάδας (∆ιεύθυνση πολεοδοµίας) ως ειδικού διαδόχου της αρχικής καθής η αίτηση
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας.
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Με την ως άνω αίτηση ακυρώσεως ο αντίδικος θέλει να προσβάλει 1) την από 11/12/2008 έκθεση
χαρακτηρισµού αυθαιρέτων κτισµάτων και επιβολής προστίµων των υπαλλήλων της Πολεοδοµίας
Λευκάδος τµήµα έκδοσης οικοδοµικών αδειών και ελέγχου κατασκευών της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Λευκάδας, 2) την από 1/4/2009 απόφαση της Επιτροπής κρίσεως ενστάσεων περί
αυθαιρέτων κτισµάτων της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Λευκάδα, µε τους προβαλλόµενους
λόγους εντός αυτής, ότι δήθεν κατά το άρθρο 1 παρ.1 περ.η του Ν.702/1977, όπως αντικαταστάθηκε
τελικώς µε το άρθρο του ν.2944/2001 και ήδη σύµφωνα µε το άρθρο 49 παρ.3 του Ν.3659/2008,η
εκδίκαση αιτήσεων ακυρώσεως ατοµικών πράξεων διοικητικών αρχών, που αφορούν
τον
χαρακτηρισµό κτισµάτων η κατασκευών ως αυθαιρέτων, υπάγεται στην αρµοδιότητα του Τριµελούς
∆ιοικητικού Εφετείου, στις πράξεις δε αυτές περιλαµβάνονται και εκείνες µε τις οποίες επιβάλλεται
πρόστιµο για την ανέγερση και διατήρηση αυθαίρετης κατασκευής, λόγω του κατά νόµο (άρθρο 382
παρ.2 του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας Π.∆ της 14/27/7/1999) αµιγώς
παρακολουθηµατικού χαρακτήρα σε σχέση µε την πράξη χαρακτηρισµού της κατασκευής ως
αυθαίρετης κλπ.
Επειδή για την ως άνω διαφορά αρχικά είχε δοθεί σε προγενέστερο χρόνο εντολή δυνάµει της
αριθ'270/2011 απόφασης της οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας προς παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Β’ Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών,
στον ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας κο Θεριανό Ιωάννη, µέλος της δικηγορικής
εταιρείας <<Τζεφριός Θεριανού και Συνεργάτες >>, πλην όµως αυτός δεν αποδέχθηκε τον ως άνω
διορισµό και επέστρεψε πρόσφατα τον φάκελο δικογραφίας στο ∆ήµο Λευκάδας.
∆εδοµένου ότι η ως άνω υπόθεση θεωρείται ώριµη προς συζήτηση.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον , προς τούτο κρίνω σκόπιµο ότι πρέπει να δοθεί
άµεσα εντολή στην δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί να εκπροσωπήσει και να
υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας , ενώπιον του Β Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πατρών.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να χορηγήσει άµεσα εντολή στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί
να εκπροσωπήσει και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας , ενώπιον του Β΄
Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά την δικάσιµο της 19-6-2015 ή σε οποιαδήποτε
αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και να αποκρούσει την αριθ'86/2009 αίτηση ακύρωσης του
Αλέξανδρου Σολδάτου,
που στρέφεται κατά της απο 11-12-2008 εκθέσεως χαρακτηρισµού
αυθαιρέτων και κατά της απο 1-4-2009 απόφασης της Επιτροπής κρίσεως ενστάσεως περί
αυθαιρέτων της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας Λευκάδας.
Να καταθέσει υπόµνηµα κατά της ως άνω αίτησης ακύρωσης , να παρασταθεί και να στηρίξει τα
έννοµα συµφέροντα τα δικαιώµατα του νέου ∆ήµου Λευκάδας.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα, αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής, στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, να
παρασταθεί να εκπροσωπήσει και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας , ενώπιον του
Β΄ Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά την δικάσιµο της 19-6-2015 ή σε οποιαδήποτε
αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και να αποκρούσει την αριθ'86/2009 αίτηση ακύρωσης του
Αλέξανδρου Σολδάτου,
που στρέφεται κατά της απο 11-12-2008 εκθέσεως χαρακτηρισµού
αυθαιρέτων και κατά της απο 1-4-2009 απόφασης της Επιτροπής κρίσεως ενστάσεως περί
αυθαιρέτων της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας Λευκάδας.
Να καταθέσει υπόµνηµα κατά της ως άνω αίτησης ακύρωσης , να παρασταθεί και να στηρίξει τα
έννοµα συµφέροντα τα δικαιώµατα του νέου ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 136/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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