Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:23/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:194/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 2η του
µήνα Αυγούστου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.23408/29.07.2011 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 .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)ΜεσσήνηΚερασούλα
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5] Μαργέλης Γεώργιος
6] Mπραντζουκάκης Νικόλαος
7] Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αραβανής Αντρέας
Γαζής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής
κ.Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.23-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για ορισµό δικηγόρου, για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου, σχετικά µε αίτηση αναστολής του Κοντοπρία Θωµά.
Εισηγήτρια: κα.Καρύδη Μαυρέτα
∆ικηγόρος του ∆ήµου

Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή τα εξής:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η αριθ’35/20/72011 πράξη κατάθεσης του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικού Λευκάδας , σύµφωνα µε την οποία
κατατέθηκε αίτηση αναστολής του Κοντοπρία Θωµά του Ζώη ,που αιτείται να
ανασταλεί η αριθ’ 19182 και µε αριθµό 27/6/2011 απόφαση του αρµόδιου
Αντιδηµάρχου ∆ήµου Λευκάδας Ρόκκου Στυλιανού µε θέµα <<επανασφράγιση του
καταστήµατος και της µε αριθµό 20202/1/7/2011 έκθεσης σφράγισης αυτού. Το
αίτηµα της ως άνω αίτησης αναστολής είναι να ανασταλούν οι ως άνω αποφάσεις
του Αντιδηµάρχου µέχρι να συζητηθεί η από5-6-2011 προσφυγή της µε το ίδιο ως
άνω αίτηµα, δηλαδή την ακύρωση των αριθ’19182/27/6/11 ως και την 20202/1/7/11
αποφάσεων αυτού.

Το ως άνω κατάστηµα είναι υγειονοµικού ενδιαφέροντος και σύµφωνα µε τις
υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας λειτουργούσε χωρίς άδεια καταστήµατος µέσα σε
χώρο της κτηµατικής υπηρεσίας όπου δεν του είχε δοθεί η παραχωρηθεί κατά
συνέπεια καλώς εξεδόθη η απόφαση του Αντιδηµάρχου περί σφράγισης και
επανασφράγισης του καταστήµατός του.
Η πράξη του Προέδρου ορίζει το τµήµα που θα εισαχθεί προς συζήτηση αυτής
αλλά και τάσσει προθεσµία (20) ηµερών από την επίδοση της παρούσας για την
αποστολή του σχετικού φακέλου µε τις απόψεις της υπηρεσίας για την αιτούµενη
αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόµενης πράξης.
Για τους παραπάνω λόγους, εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Λευκάδας,να δοθεί άµεσα εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου , να παρασταθεί ενώπιον
του ως άνω ∆ικαστηρίου να διαβιβάσει τις υπηρεσιακές απόψεις ενώπιον του
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του
∆ήµου Λευκάδας, αντικρούοντας ταυτόχρονα την αίτηση αναστολής την αίτηση
ακύρωσης και κάθε αντίθετο ισχυρισµό του αντιδίκου».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει να δοθεί εντολή στην δικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας κα. Μαυρέτα Καρύδη , να παρασταθεί ενώπιον του ως άνω
∆ικαστηρίου να διαβιβάσει τις υπηρεσιακές απόψεις ενώπιον του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου
Λευκάδας, αντικρούοντας ταυτόχρονα την αίτηση αναστολής την αίτηση ακύρωσης
και κάθε αντίθετο ισχυρισµό του αντιδίκου.
Και εκάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10, µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα αποφασίζει
να δοθεί εντολή στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας κα. Μαυρέτα Καρύδη , να
παρασταθεί ενώπιον του ως άνω ∆ικαστηρίου να διαβιβάσει τις υπηρεσιακές
απόψεις ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και να υπερασπίσει
τα δικαιώµατα του
∆ήµου Λευκάδας, αντικρούοντας ταυτόχρονα την αίτηση
αναστολής την αίτηση ακύρωσης και κάθε αντίθετο ισχυρισµό του αντιδίκου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:194 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

