ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 6ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 34/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 6 του μήνα Φεβρουαρίου του
έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την
αριθ. πρωτ. 1923/2-2-18 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 πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Σέρβος Κων/νος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στις δικηγόρους του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία
Μαυρέτα Καρύδη και Αικατερίνη Τσερέ από κοινού ή κάθε μία χωριστά για εκπροσώπηση του Δήμου
Λευκάδας κατά την δικάσιμο στις 16-2-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο
ενώπιον του 1oυ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της αριθ’ 90/2008 αίτησης ακύρωσης του
Βασιλείου Καγκελάρη κλπ. που στρέφεται εναντίον της από 7/5/2008 απορριπτικής απόφασης της
Διεύθυνσης Πολεοδομίας επι της από 19-9-2005 αίτησης θεραπείας τους.
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 μου η αριθ’ 90/2008 αίτηση ακύρωσης: 1) του Βασιλείου Καγκελάρη, 2) του
Ευσταθίου Καγκελάρη, 3) της Γερασιμούλας συζύγου Θωμά Καγκελάρη, η οποία στρέφεται κατά της πρώην
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας και της από 7-5-2008 απορριπτικής απόφασης της Διεύθυνσης
Πολεοδομίας χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας, της οποίας διάδοχος
είναι ο Δήμος Λευκάδας στην οποία μεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Επί της από 3-4-2008 συμπληρωματικής αίτησης θεραπείας εκδόθηκε η 7-5-2008 απορριπτική
απόφαση της Πολεοδομίας, η οποία αφού αγνόησε όλα τα έγγραφα (αεροφωτογραφίες, συμβόλαια,
βεβαιώσεις Δήμου, άδειες σχεδιαγράμματα,) χωρίς καμία αιτιολογία, δήθεν απέρριψε την αίτηση θεραπείας
προς ακύρωση των υπ’ αριθμ. πρωτ.2 428/2005 και 3172/2005 εκθέσεων αυτοψίας, με μόνη ανεπαρκέστατη
δικαιολογία ότι δεν προσκόμισαν το παραπάνω παραχωρητήριο το οποίο όμως προκύπτει ότι κατά την
συνεδρίαση της ίδιας επιτροπής είχε προσκομισθεί.
Περαιτέρω παραπονούνται ότι παρά το γεγονός ότι προσκομίσανε έγγραφο του Δήμου Λευκάδας δυνάμει του
οποίου προέκυπτε το πλάτος του επίδικου αγροτικού δρόμου η επιτροπή αναιτιολόγητα παράνομα και
καταχρηστικά δήθεν έκρινε ότι η αίτηση θεραπείας τους έδει να απορριφθεί.
Επειδή η ως άνω υπόθεση εκδικάζεται ενώπιον του πρώτου τμήματος του Διοικητικού Εφετείου
Πατρών στις 16-2-2018 και διάδοχος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι ο Δήμος Λευκάδας
Επειδή ο Δήμος Λευκάδας έχει έννομο συμφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
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Εισηγούμαι να τεθεί το θέμα στην Οικονομική επιτροπή του Δήμου Λευκάδας προς συζήτηση και να
αποφασίσει περαιτέρω για την εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, από τις δικηγόρους του Δήμου Λευκάδας
ου
με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη και Αικατερίνη Τσερέ από κοινού ή κάθε μία χωριστά, ενώπιον του 1
τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά την δικάσιμο της 16ης-2-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’
αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της αριθ’ 90/2008 αίτησης ακύρωσης: 1) του Βασιλείου Καγκελάρη , 2)
του Ευσταθίου Καγκελάρη, 3) της Γερασιμούλας συζύγου Θωμά Καγκελάρη, η οποία στρέφεται κατά της
πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας και της από 7-5-2008 απορριπτικής απόφασης της Διεύθυνσης
Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας και εν γένει να
εγκρίνει κάθε διαδικαστική πράξη υπόμνημα που ήθελε απαιτηθεί, να καταθέσει νόμιμα για την υποστήριξη
των 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 εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, από τις δικηγόρους του Δήμου Λευκάδας με πάγια
ου
αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη και Αικατερίνη Τσερέ από κοινού ή κάθε μία χωριστά, ενώπιον του 1 τμήματος
του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά την δικάσιμο της 16ης-2-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή
ματαίωση δικάσιμο, κατά της αριθ’ 90/2008 αίτησης ακύρωσης: 1) του Βασιλείου Καγκελάρη , 2) του
Ευσταθίου Καγκελάρη, 3) της Γερασιμούλας συζύγου Θωμά Καγκελάρη, η οποία στρέφεται κατά της πρώην
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας και της από 7-5-2008 απορριπτικής απόφασης της Διεύθυνσης
Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας και εν γένει να
εγκρίνει κάθε διαδικαστική πράξη υπόμνημα που ήθελε απαιτηθεί, να καταθέσει νόμιμα για την υποστήριξη
των συμφερόντων του Δήμου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 34/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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