Απόζπαζκα
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ:34/2012 πλεδξίαζεο ηεο Oηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Αξηζ. Απόθ:288/2012
Σηελ Λεπθάδα θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ ζήκεξα ηελ 20ε ηνπ
κήλα Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13.00κ.κ., ήιζε ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ κεηά ηελ αξηζ.πξση.
30021/16.11.2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε
λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ
Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελληά(9) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ έμη (6) κέιε, άξρηζε ε Σπλεδξίαζε .
ΠΑΡΟΝΣΔ
1]ΔιεπζέξηνοΑξαβαλήο:Πξόεδξνο
2)ΑξαβαλήοΑλδξέαο
3) άληα-Μαθξή Αηθ.
4) Ενπξηδάθεο Δπηύρηνο
5)Μπξαληδνπθάθεο Νηθόιανο
6)Μαξγέιεο Γεώξγηνο

ΑΠΟΝΣΔ
Γαδήο Αλαζηάζηνο
Πεληεζπίηεο Νίθνο
Γαβξίιεο Γεκήηξεο

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θα.
Σάληα Επηπρία, Υπάιιειν Δήκνπ Λεπθάδαο.
7ν ΘΔΜΑ Ζ.Γ. : ηεο αξηζ.34-2012 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα άζθεζε ή κε αίηεζεο αθύξωζεο ελώπηνλ ηνπ
πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο, θαηά ηνπ αξ.16/19-9-12 πξαθηηθό ηεο Δηδηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.1943/91.
Δηζεγεη:θα.Μαπξέηα Καξύδε-δηθεγόξνο Γήκνπ

Η Εηζεγήηξηα αλέθεξε ηα παξαθάησ:
“ Πεξηήιζε ζηελ ππεξεζία κνπ ην αηζ' πξση.493/5/10/2012 δηαβηβαζηηθό απν 5
Οθησβξίνπ 2012 ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Δπηηθήο Ειιάδαο
θαη Ινλίνπ,κε ην πξνζαξηεκέλν απόζπαζκα 16νπ/19-9-2012 πξαθηηθνύ ζπλεδξίαζεο
ηεο Εηδηθήο Επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.1943/91
Τν σο άλσ απόζπαζκα κεηαμύ άιισλ αλαθέξεη ηα παξαθάησ:
Δπλάκεη ηεο αξηζ'471/17-08-2012 αίηεζεο ζεξαπείαο ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο ε νπνία
απεπζύλεηαη ζηελ Εηδηθή Επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.1943/1991 ηεο ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε
θαη Ι,δεηά ηελ αλάθιεζε ησλ αξηζκ.140/2012 θαη 158/2012 απνθάζεσλ ηεο Εηδ.
Επηηξνπήο ηεο ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε θαη νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο 11εο
ζπλεδξίαζεο ηεο 26εο Ινπλίνπ 2012 θαη ηεο 12εο ζπλεδξίαζεο ηεο 09 Ινπιίνπ 2012
αληίζηνηρα,ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.2690/1999 θαη ηελ
επαλεμέηαζε ησλ ππνζέζεσλ σο πξνο ηελ κε θαηαβνιή απνδεκίσζεο.

Σηε ζπλέρεηα ε παξνύζα Επηηξνπή ε αξκόδηα πξνο εμέηαζε ηεο σο άλσ
αίηεζεο,ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.2690/1999 απνθάζηζε ηα
παξαθάησ:
Ο αηηώλ Κνληδάξεο Δεκήηξηνο κε ηηο αξηζ'59/3/2/2012 θαη 116/5/3/2012 πξνζθπγέο
ζηελ Εηδηθή Επηηξνπή δεηνύζε ηελ επηδίθαζε πνζνύ απνδεκίσζεο θαηά ηνπ Δήκνπ
Λεπθάδαο γηα κε δηεθπεξαίσζε αηηήζεσλ ηνπ εληόο ησλ λνκίκσλ πξνζεζκηώλ. Με ηηο
αξηζ'140/2012 (πξαθηηθό 11/26/6/2012) θαη 158/2012 πξαθηηθό 12ν /9/7/2012)
απνθάζεηο ηεο Εηδηθήο Επηηξνπήο έγηλαλ δεθηέο νη αλσηέξσ πξνζθπγέο θαη
επηδηθάζηεθε ζπλνιηθό πνζό απνδεκίσζεο εηο βάξνο ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο εθαηόλ
πελήληα επξώ (150) θαζώο θξίζεθαλ νκνινγεκέλεο νη αηηηάζεηο ηνπ πξνζθεύγνληνο
εμαηηίαο ηεο παξάιεηςεο ειεγρόκελεο ππεξεζίαο λα εθζέζεη ηηο απόςεηο επη ησλ
ηζρπξηζκώλ ηνπ πξνζθεύγνληνο εμαηηίαο παξάιεηςεο ηεο ειεγρόκελεο ππεξεζίαο λα
εθζέζεη ηηο απόςεηο ηεο επη ησλ ηζρπξηζκώλ ηνπ πξνζθεύγνληνο. Επεηδή ε
ειεγρόκελε ππεξεζία κε ηελ αξηζ'471/17/8/2012 αίηεζε ζεξαπείαο,δεηά αλάθιεζε
ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ, ηελ επαλεμέηαζε ηεο ππόζεζεο θαη ηελ κε θαηαβνιή
απνδεκίσζεο ζηνλ πξνζθεύγνληα ,επηθαινύκελε ηελ επαλαιακβαλόκελε ππνβνιή
αηηήζεσλ ηνπ πξνζθεύγνληνο θαη ηηο αληίζηνηρεο απαληήζεηο ηεο ππεξεζίαο, ηηο
νπνίεο όπσο αλαθέξεη ν πξνζθεύγσλ παξαιείπεη λα κλεκνλεύζεη,γεγνλόο πνπ
αλαηξέρεη απν ην έηνο 2009,ζεσξώληαο πσο ελδηαθεξόκελνο αζθεί
επαλαιακβαλόκελα θαη θαηαρξεζηηθά ην δηθαίσκα θαη σο εθ ηνύηνπ έρνπλ εθαξκνγή
νη δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ α..4 ηνπ Ν 2690/1999 θαη ηεο παξ.3 ηνπ α.11 ηνπ
Ν.3230/2004 ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο νη ππεξεζίεο απαιάζζνληαη απν ηηο θαηά ηελ
παξάγξαθν
1
ππνρξεώζεηο
αλ
ην
αίηεκα
είλαη
εκθαλώο
παξάινγν,αόξηζην,αθαηάιεπην ε επαλαιακβάλεηαη θαηά ηξόπν θαηαρξεζηηθό.
Επηπιένλ,αλαθέξεη ην γεγνλόο ηεο κε ύπαξμεο πιηθήο δεκίαο ε εζηθώο βιάβεο ηνπ
πξνζθεύγνληνο απν ηελ παξάιεηςε ηεο απάληεζεο .
Επεηδή ε Εηδηθή Επηηξνπή ζεσξεί πσο ηα αλαθεξόκελα ζηελ αίηεζε ζεξαπείαο
όθεηιαλ λα είραλ πξνβιεζεί απν ην Δήκν Λεπθάδαο πξηλ ηελ ζπλείδεζε θαη ηελ
εμέηαζε ησλ πξνζθπγώλ σο απάληεζε ζηα πξναλαθεξόκελα έγγξαθα ηεο,κε ηα
νπνία
δεηήζεθε ε ζπλδξνκή ηεο ειεγρόκελεο ππεξεζίαο γηα ην ζρεκαηηζκό
νινθιεξσκέλεο
άπνςεο επη ησλ ζεκάησλ,δελ δέρεηαη ηελ επίθιεζε ησλ αλσηέξσ ιόγσλ εθ ησλ
πζηέξσλ κε ηελ ππνβνιή αίηεζε ζεξαπείαο ζε ζπλέρεηα ηεο επηβνιήο ησλ
πξνζηίκσλ
Ωο εθ ηνύηνπ ε Εηδηθή Επηηξνπή ζεσξεί πσο δελ πθίζηαηαη ιόγνο παξάιεηςεο
ζηνηρείσλ ησλ ππνζέζεσλ αθνπ απηά δελ πξνζθνκίζηεθαλ θαη εκκέλεη ζηελ αξρηθή
απόθαζε
Πεξαηηέξσ , ε απόθαζε ηνπ πξαθηηθνύ ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Εηδηθήο Επηηξνπήο ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ Ν.1943/1991 επηδόζεθε ζηηο 10/10/2012 θαηά ζπλέπεηα εθπλέεη ε
πξνζεζκία άζθεζο ελδίθσλ κέζσλ θαη πξνο ηνύην πξέπεη λα ρνξεγεζεί εληνιή
πξνο άζεζε αίηεζεο αθύξσζεο ζην Σπκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο.
Επεηδή ν Δήκνο Λεπθάδαο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ πξνο ηνύην ,ήηνη λα θαηαζέζεη
αίηεζε αθύξσζεο πξνο ππνζηήξημε ησλ ζπκθεξόλησλ απηνύ.
Δηζεγνύκαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο,
λα δνζεί άκεζα εληνιή ζηε Δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο, Μαπξέηα Καξύδε λα
αζθήζεη αίηεζε αθύξσζεο ελώπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο θαη λα
ππεξαζπίζεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο κε θάζε λόκηκν κέζν “.
Καηόπηλ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Επηηξνπή λα απνθαζίζεη γηα λα ρνξεγεζεί εληνιή
Δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο, Μαπξέηα Καξύδε λα αζθήζεη αίηεζε αθύξσζεο
ελώπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο θαη λα ππεξαζπίζεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ
Δήκνπ Λεπθάδαο κε θάζε λόκηκν κέζν .

Η Επηηξνπή αθνύ άθνπζε ην Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο ,
-ηε παξαπάλσ εηζήγεζε
-ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ,

νκόθωλα

απνθαζίδεη

Xνξεγεί εληνιή ζηε Δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο, Μαπξέηα Καξύδε λα αζθήζεη
αίηεζε αθύξσζεο ελώπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο θαηά ηνπ αξ.16/19-9-12
πξαθηηθό ηεο Εηδηθήο Επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.1943/91 θαη λα ππεξαζπίζεη ηα
δηθαηώκαηα ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο κε θάζε λόκηκν κέζν.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 288/2012
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο
Ο Πξόεδξνο

Σα Μέιε
Όπωο αλαθέξνληαη παξαπάλω

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΑΡΑΒΑΝΖ

