Απόσπασµα

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

Συνεδρίασης της Oικονοµικής

Αριθ. Απόφ:31/2014
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.
9ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Aπόφαση Οικονοµικής Επιτροπής , για χορήγηση εντολής σε δικηγόρο, για
παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά Γιαννούλας
Πολίτη , στη δικάσιµο 14-2-014.
Εισηγήτ: κα.Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου
H Εισηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η πράξη του Προέδρου του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πατρών µε προσαρτώµενη σε αυτήν την απο 18-4-2013 αίτηση ακύρωσης της
Γιαννούλας Πολίτου που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας ,δυνάµει της οποίας
επάγονται τα ακόλουθα:
Με την µε αριθ' 626/8/2/1993 απόφαση της Νοµάρχη Λευκάδας εγκρίθηκε η
αναθεώρηση και επέκταση του ρυµοτοµικού σχεδίου του οικισµού Βασιλική-Πόντι.Με
την ίδια νοµαρχιακή απόφαση εγκρίθηκαν όροι και περιορισµοί δόµησης.Το σχέδιο
πόλης συµπεριέλαβε και την ιδιοκτησία της αντιδίκου εκ της οποίας ερυµοτοµείτο
τµήµα της αυλής της, στην οποία ευρίσκετο παλαιά τουαλέτα καθώς και της οικίας
της, συνολικής έκτασης 21,70 τ.µ για τη δηµιουργία κοινόχρηστου χώρου.
Στις 4/10/2010 υπέβαλε αίτηση στον ∆ήµο Απολλωνίων προκειµένου να της
χορηγήσει βεβαίωση παλαιότητας της κατοικίας της.
Σε απάντηση της ως άνω αίτησης της εκδόθηκε η αριθ'πρωτ.6220/6/10/2010
πιστιποιητικό του ∆ηµάρχου Απολλωνίων δυνάµει του οποίου αναφέρεται ότι το
κτίριο ιδιοκτησίας Πολίτου Γιαννούλας που βρίσκεται στην θέση Κολυβάτα στο ∆.∆
Βασιλικής του ∆ήµου Απολωνίων Λευκάδας (ΟΤ.6) είναι χτισµένο πριν το 1955 και

είναι ανακατασκευσασµένο.Οσον αφορά το παρακείµενο κτίσµα (3,27 τ.µ)έχει
κατασκευαστεί µεταγενέστερα του 1955.
Στη συνέχεια κατόπιν καταγγελιών εκ µέρους των οµόρων γειτόνων της στις 12
Ιουλίου 2012 υπάλληλοι του τµήµατος Πολεοδοµίας διενήργησαν αυτοψία στην
ιδιοκτησία της.Κατόπιν των ως άνω επιβλήθηκε πρόστιµο ύψους 14.344,91 ευρώ
Κατά της ανωτέρω πράξης άσκησε ένσταση ενώπιον του ΣΥΠΟΘΑ Λευκάδας.
Περιατέρω µε την παρούσα αίτηση ακύρωσης επιδιώκεται να ακυρωθεί η
αριθ'πρωτ.16671/10/8/2012 έκθεση αυτοψίας του Τµήµατος Πολεοδοµίας, και κατά
του µε αριθµό 2/2013 ,Θέµα 1ον ΕΗ∆/2013 πρακτικού του ΣΥΠΟΘΑ,Περιφερειακής
Ενότητας Λευκάδας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/σου ∆υτ.Ελλάδας και
Ιονίου.
Για τους ανωτέρω λόγους,
Εισηγούµαι να χορηγηθεί στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη
εντολή για να παρασταθεί και να αποκρούσει την απο 18-4-2013 αίτηση ακύρωσης
της Γιαννούλας Πολίτου οποία στρέφεται εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας και ,
εκδικάζεται δε ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών στην δικάσιµο της 14-22014 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 να
χορηγήσει εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για να
παρασταθεί και να αποκρούσει την απο 18-4-2013 , αίτηση ακύρωσης της
Γιαννούλας Πολίτη, οποία στρέφεται εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας, 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 στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη , για να
παρασταθεί και να αποκρούσει την απο 18-4-2013
αίτηση ακύρωσης της
Γιαννούλας Πολίτου οποία στρέφεται εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας και , εκδικάζεται
δε ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών στην δικάσιµο της 14-2-2014 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.
.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 31/2014
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

