ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 33/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 252/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 10η
του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 26331/6.10.2014 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Σταµατέλου ∆ήµητρα
4. Κοντογεώργης Ηλίας
5. Κούρτης Γεώργιος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Καρφάκη Μαριάννα
8.
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Γκογκάκης Γρηγόριος
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 13ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, στη δικάσιµο της 22-10-2014 ή σε οποιαδήποτε
άλλη µετ΄αναβολή δικάσιµο προς απόκρουση της αρ. 25/11 προσφυγής του Σπυρίδωνος Μεσσήνη
κατά του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος , Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία
έχει ως εξής:
“Περιήλθε στην υπηρεσία µας η απο 04-04-2011 και αριθµό κατάθεσης 25/27-5-2011 προσφυγή του
Σπυρίδωνος Μεσσήνη προς ακύρωση της µε αριθµό πρωτοκόλλου 7341/1/04/2011 απόφασης του
Αντιδηµάρχου Λευκάδας για προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος , µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Ο προσφεύγων κατατείνεται, ότι , το συγκεκριµένο κατάστηµα λειτουργούσε µε νόµιµη άδεια για
διάστηµα µεγαλύτερο της δεκαετίας, µε τελευταία άδεια την υπ'αριθ'4553/15/5/2009 που είχε
χορηγηθεί απο το ∆ήµο Λευκάδας επ' ονόµατι της οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία
Σ.Μεσσήνης -Ι.Σολδάτος ΟΕ, µε έδρα την Λευκάδα. Η εγκατάλειψη της επιχείρησης απο τον πρώην
συνέταιρο Σολδάτο και η µε δικές του ενέργειες ανάκληση της προηγούµενης άδειας δηµιούργησαν
την ανάγκη για έκδοση νέας, αποκλειστικά επ'ονόµατί του, αφου αυτός συνέχιζε µόνος του πλέον την
επιχείρηση. Για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας του συγκεκριµένου καταστήµατος υπέβαλε την
αριθµ.πρωτ.6083/5/6/2009 αίτηση.

1

Με την αριθ'246/2010 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ∆ήµου Λευκάδας του χορηγήθηκε
προέγκριση ίδρυσης του ίδιου καταστήµατος.
Μετά απο επανειληµµένες οχλήσεις του για την προώθηση του ζητήµατος και ενώ ο φάκελος ήταν
απο τον Νοέµβριο του 2010 πλήρης η αρµόδια υπηρεσία παρέλαβε εκ νέου γραπτή αίτησή του για
χορήγηση άδειας λειτουργίας στις 9-2-2011.
Επειδή δήθεν το κατάστηµά του ,θεωρείται ότι, κατά πλάσµα του νόµου ,έχει νόµιµη άδεια λειτουργίας
απο τις 2-11-2010 , ήτοι την ηµεροµηνία συνεδρίασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
Επειδή δήθεν σύµφωνα µε το αρ.20 παρ.2 του Σ. ορίζει ότι κάθε δυσµενούς για τον διοικούµενο
διοικητικής ενέργειας πρέπει να προηγείται ακρόασή του.
Επειδή ο ∆ήµος έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να χορηγηθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Ν.Καρύδη για παράσταση
και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας προς απόκρουση της απο 4-4-2011 προσφυγής του
Σπυρίδωνος Μεσσήνη για την ακύρωση της µε αριθµό πρωτοκόλλου 7341/1/4/2011 απόφασης του
∆ήµου Λευκάδας που εισάγεται ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου
µεταβατικού Λευκάδας κατά την δικάσιµο 22-10-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή ή
µαταίωση δικάσιµο να συντάσσει υποµνήµατα, πρόσθετους λόγους και οποιαδήποτε άλλη
διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί και εν γένει να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου
Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο .»
Στη συνέχεια η δικηγόρο του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, έδωσε διευκρινήσεις για την υπόθεση.
Η Επιτροπή 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 Μαυρέτα Ν.Καρύδη, ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας,
για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, προς απόκρουση της απο 4-4-2011
προσφυγής του Σπυρίδωνος Μεσσήνη, για την ακύρωση της µε αριθµό πρωτοκόλλου 7341/1/4/2011
απόφασης του ∆ήµου Λευκάδας που εισάγεται ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου µεταβατικού Λευκάδας, κατά την δικάσιµο 22-10-2014, ή σε οποιαδήποτε άλλη
µετ'αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο να συντάσσει υποµνήµατα, πρόσθετους λόγους και οποιαδήποτε
άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί και εν γένει να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου
Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 252/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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