Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 3/2014
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Συνεδρίασης της Oικονοµικής

Αριθ. Απόφ:22/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 4η του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Tρίτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.2584/ 31.1.2014
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 οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Ζουριδάκης Ευτύχιος
4) Καρτάνος Ιωάννης
5) Πεντεσπίτης Νικόλ
6) Σάντα-Μακρή Αικ.
7) Γαβρίλης ∆ηµήτριος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαργέλης Γεώργιος

.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Aπόφαση Οικονοµικής Επιτροπής , για oρισµό ∆ικηγόρου για παράσταση
του ∆ήµου Λευκάδας κατά την δικάσιµο της 21/2/2014 η σε οποιαδήποτε
άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά
της αίτησης ακύρωσης των Αλεξίου Λογοθέτη και Γερασίµου Λογοθέτη.
Εισηγ:κ.Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η πράξη του Προέδρου του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πατρών µε προσαρτώµενη σε αυτήν την απο 29-3-2007 αίτηση ακύρωσης του
Αλεξίου Λογοθέτη και του Γεράσιµου Λογοθέτη που στρέφεται κατά του ∆ήµου
Λευκάδας ,δυνάµει της οποίας επάγονται τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις υπέβαλαν στο αρµόδιο Τµήµα
Πολεοδοµίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης όλα τα εκ του νόµου απαιτούµενα
δικαιολογητικά και µελέτες και τους χορηγήθηκε η υπ'αριθ' 74/2003 άδεια οικοδοµής
για τον εκσυγχρονισµό οινοποιείου και εµφυαλωτηρίου ,δυνάµει της οποίας αρχισαν
να εκτελούν τις επιτραπείσες οικοδοµικές εργασίες.
Ενώ η εκδοθείσα οικοδοµική άδεια είναι απολύτως νόµιµη, ο Αναπληρωτής
Προιστάµενος
της
∆ιευθύνσεως
Πολεοδοµίας
Λευκάδας
µε
την
υπ'αριθ'πρωτ.3969,3573,2777 και 3515/29/1-2007 απόφασή του διέταξε τη διακοπή
των οικοδοµικών εργασιών µε την αόριστη δήθεν και πληµµελή αιτιολογία ότι
υπάρχουν αµφισβητήσεις ως προς την κυριότητα του ακινήτου και ότι η οριστική
επίλυση του ζητήµατος ανήκει στα πολιτικά δικαστήρια.

Περαιτέρω ζητούν να ακυρωθεί η προσβαλλόµενη υπ'αριθ'πρωτ. 3969,3573,2777
και 3515/19-1-2007 απόφαση του τµήµατος ΠΠΕ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Λευκάδας.
Επειδή κατά την ως άνω ηµεροµηνία εκδικάζονται υποθέσεις του ∆ήµου Λευκάδας
ενώπιον των πολιτικών ∆ικαστηρίων της Λευκάδας και είναι
αδύνατον να
παρίσταµαι και στο Εφετείο Πατρών, προς τούτο προτείνω να ορισθεί άλλος
συνάδελφος κατ'εξαίρεση δικαστικού χειρισµού υπόθεσης.
Επειδή η συγκεκριµένη υπόθεση έχει βαρύνουσα σηµασία για τα συµφέροντα του
∆ήµου Λευκάδας
Επειδή ο ∆ικηγόρος Πατρών Γιώργος Κουκούλης έχεις τις εξειδικευµένες γνώσεις και
εµπειρία στο ∆ιοικητικό ∆ίκαιο
Εισηγούµαι να χορηγηθεί στο ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πατρών
κο Γιώργο Κουκούλη εντολή για να παρασταθεί και να αποκρούσει την απο 29-32007 αίτηση ακύρωσης, του Αλεξίου Λογοθέτη και του Γεράσιµου Λογοθέτη, οποία
στρέφεται εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας και , εκδικάζεται δε ενώπιον του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πατρών στην δικάσιµο της 21-2-2014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή
δικάσιµο να καταθέσει υπόµνηµα τυχόν πρόσθετους λόγους και εν γένει να
υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο η οποιαδήποτε
διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
χορήγηση εντολής, στο δικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πατρών κο Γιώργο
Κουκούλη
για να παρασταθεί και να αποκρούσει την απο 29-3-2007 αίτηση
ακύρωσης, του Αλεξίου Λογοθέτη και του Γεράσιµου Λογοθέτη, οποία στρέφεται
εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας και , εκδικάζεται δε ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πατρών στην δικάσιµο της 21-2-2014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο,
σύµφωνα και µε την παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή, στο ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πατρών, κ. Γιώργο
Κουκούλη , για να παρασταθεί και να αποκρούσει την απο 29-3-2007 αίτηση
ακύρωσης, του Αλεξίου Λογοθέτη και του Γεράσιµου Λογοθέτη, οποία στρέφεται
εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας και , εκδικάζεται δε ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πατρών στην δικάσιµο της 21-2-2014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο
να καταθέσει υπόµνηµα τυχόν πρόσθετους λόγους και εν γένει να υποστηρίξει τα
δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο η οποιαδήποτε διαδικαστική
ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 22/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

