ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 4/2016 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 11/2016
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 21 του μήνα Ιανουαρίου
του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 797/15-1-2016 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Γκογκάκης Γρηγόριος
6. Σέρβος Κων/νος
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Καρφάκη Μαριάννα
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της μειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους, κας Σταματέλου Δήμητρας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα
Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά της αίτησης ακύρωσης του
Γεωργίου Βελία, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, στη δικάσιμο της 26ης-2-2016.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση μας η απο 03-7-2012 και αριθμό κατάθεσης 127/2012 αίτηση ακύρωσης
του ως άνω αντιδίκου, η οποία στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας περί ακύρωσης της από 14-62012 απόφασης επιτροπής αυθαιρέτων του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Λευκάδας, η οποία
απευθύνεται ενώπιον του Α’ τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στη δικάσιμο της 26-2-2016
ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, δυνάμει της οποίας μεταξύ άλλων
επάγονται τα ακόλουθα:
Ότι δήθεν με την υπ’αριθ’ 1-3-2011 έκθεση αυτοψίας του τμήματος πολεοδομίας του Δήμου Λευκάδας
του επιβλήθηκε πρόστιμο για αυθαίρετες κατασκευές στο εστιατόριο του στο Νυδρί Λευκάδας.
Σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας του τμήματος πολεοδομίας Λευκάδας του αποδίδεται ότι έχουν
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κατασκευαστεί ισόγειες επεκτάσεις σε μεταγενέστερο χρόνο της υπ’αριθ’ 67/78 οικοδομικής αδείας ,
τοποθέτησης αλουμινίων αλλαγής χρήσης αυθαιρέτου τμήματος χωρίς οικοδομική άδεια, για τους
λόγους αυτούς του επιβλήθηκε πρόστιμο ανέγερσης για υποτιθέμενο κλειστό χώρο εμβαδού 42,18
τ.μ ποσού 4.454,21 ευρώ, για στέγαστρο εμβαδού 44,46 τ.μ ποσού 1.000,00 ευρώ και για
τοποθέτηση αλουμινίων 500,00 ευρώ. Επίσης του επιβλήθηκε και πρόστιμο διατήρησης ποσού
2.625,00 ευρώ.
Περαιτέρω ζητά να ακυρωθεί η ως άνω από 14-6-2012 απόφαση επιτροπής αυθαιρέτων του
Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Λευκάδας, διότι δήθεν στερείται παντελούς δικαιολογητικής
βάσης, και συγκεκριμένα δεν υφίσταται αιτιολογημένη απόφαση επιβολής προστίμου και πλάνης περί
τα πράγματα και για παράβαση δήθεν της αρχής της προστασίας του διοικουμένου και της χρηστής
διοίκησης.
Επειδή ο Δήμος Λευκάδας έχει έννομο συμφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
Να χορηγήσει εντολή στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα, να αποκρούσει την από
14-6-2012
αίτηση ακύρωσης του Γεωργίου Βελία του Βέλι που στρέφεται κατά του Δήμου
Λευκάδας, περί ακύρωσης της από 14-6-2012 απόφασης επιτροπής αυθαιρέτων του Τμήματος
Πολεοδομίας του Δήμου Λευκάδας, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Α’ τμήματος του Διοικητικού
Εφετείου Πατρών
κατά την δικάσιμο στις 26-02-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή
ματαίωση δικάσιμο.
Να συντάξει υπόμνημα η τυχόν πρόσθετους λόγους και εν γένει δε, κάθε διαδικαστική ενέργεια η
οποία ήθελε απαιτηθεί για την υποστήριξη των έννομων συμφερόντων του Δήμου 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 Δήμου Λευκάδας
Καρύδη Μαυρέτα, να
αποκρούσει την από 14-6-2012 αίτηση ακύρωσης του Γεωργίου Βελία του Βέλι που στρέφεται
κατά του Δήμου Λευκάδας, περί ακύρωσης της από 14-6-2012 απόφασης επιτροπής αυθαιρέτων
του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Λευκάδας, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Α’ τμήματος
του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά την δικάσιμο στις 26-02-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ'
αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
Να συντάξει υπόμνημα η τυχόν πρόσθετους λόγους και εν γένει δε, κάθε διαδικαστική ενέργεια η
οποία ήθελε απαιτηθεί για την υποστήριξη των έννομων συμφερόντων του Δήμου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 11/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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