Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:12/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:113/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 9η του
μήνα Μαίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 11079/4.5.2012
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 εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Μεσσήνη Κερασούλα
7) Mαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος
9) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
3ο ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.12-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για ορισμό δικηγόρου Πατρών για
υπόθεση αίτησης ακύρωσης άδειας πρώην Πολεοδομίας Ν.Α. Λευκάδας .
Εισηγ: κα.Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου
H Εισηγήτρια ανέφερε ότι :
«Περιήλθε στην υπηρεσία μου η αριθ’καταθ.αίτης.Ακυρ.87/2009 και αριθμός πινακίου
5 πράξη του προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Πατρών σύμφωνα με την οποία
κοινοποιείται η αίτηση ακύρωσης των 1) Χαριλάου Αραβανή και 2) Μαρίας
Κοντογιώργη κατοίκων Λευκάδας κατά 1) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κληματικής αλλαγής και 2) του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Λευκάδας ως ειδικού διαδόχου
της αρχικής καθής η αίτηση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας .
Η ως άνω αίτηση ακύρωσης στρέφεται κατά 1) της υπ’αριθ’ πρωτ.1755/09/27-52009 απόφαση του Προισταμένου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Ν.Α Λευκάδας
περί συνέχισης οικοδομικών εργασιών2) κατά της υπ’αριθ’ 15/2009 οικοδομικής
αδείας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας .
Επειδή η ως άνω διαφορά έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου
Λευκάδας.
Επειδή κατά την συγκεκριμένη δικάσιμο της 18/5/2012 ως δικηγόρος του Δήμου
Λευκάδας έχω άλλες υποχρεώσεις οι οποίες είναι επείγουσες και θα πρέπει να
παρίσταμαι σε Δικαστήρια εντός του Νομού Λευκάδας.

Επειδή οι δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Λενακάκη Παρασκευή και
Γιώργος Κουκούλης ,έχουν εξειδικευμένες γνώσεις ως προς το Διοικητικό Δίκαιο.
Εισηγούμαι να παρασταθούν και να υπερασπίσουν τα συμφέροντα του Δήμου
Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιμο 18/5/2012 ,η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή
δικάσιμο ,ο Γιώργος Κουκούλης και η Παρασκευή Λενακάκη η ο καθένας χωριστά
Δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών ,διότι έχει ιδιαίτερη σημασία για τα
συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις στο Διοικητικό
δίκαιο ,τις οποίες κατέχουν οι συγκεκριμένοι δικηγόροι να καταθέτουν υπομνήματα η
πρόσθετους λόγους και εν γένει να υποστηρίξουν τα νόμιμα συμφέροντα του
Δήμου Λευκάδας ».
Κατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κάλεσε την Επιτροπή να
αποφασίσει για την ανάθεση της παραπάνω υπόθεσης, στους δικηγόρους Πατρών
Λενακάκη Παρασκευή και Γιώργο Κουκούλη οι οποίοι έχουν εξειδικευμένες γνώσεις
ως προς το Διοικητικό Δίκαιο .
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Αναθέτει στους δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Γιώργο Κουκούλη
και Παρασκευή Λενακάκη, μαζί ή στο καθένα χωριστά, να παρασταθούν και να
υπερασπίσουν τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιμο
18/5/2012 ,η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο ,διότι έχει ιδιαίτερη σημασία
για τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις στο
Διοικητικό δίκαιο τις οποίες κατέχουν οι συγκεκριμένοι δικηγόροι, να καταθέτουν
υπομνήματα η πρόσθετους λόγους και εν γένει να υποστηρίξουν τα νόμιμα
συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 113/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

