Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:20/2013 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:138/2013
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 2η του μήνα
Iουλίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονομική
Επιτροπή
του
Δήμου
μετά
την
αριθ.πρωτ.18544/28.6.2013 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 εξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος :Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σάντα-Μακρή Αικ.
6) Σκιαδά Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης Δημήτρης
Μπραντζουκάκης Νικ.
Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
5ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.20-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής άσκηση προσφυγής
του Δήμου, κατά της αρ. 344/013 απόφασης του Γ.Γ. Αποκ/νης Διοκ/σης
Πελ/ησου και Ιον.Νήσων.
Εισηγητ:Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
“ Περιήλθε στην υπηρεσία μου η αριθ'344/6/6/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Δκσης Πελ/σου Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου,δυνάμει της οποίας
μεταξύ άλλων έχοντας υπόψιν ,
1) την απο 23/4/2013 προσφυγή του Αθανασίου Κονιδάρη ,2) Την αριθ'8704/2013
απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Λευκάδας
το αριθ'9182/10-4-2013 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με το οποίο διαβιβάστηκε
στον προσφεύγοντα η προσβαλλόμενη απόφαση
Το γεγονός ότι συντρέχουν οι προυποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής καθότι
ασκήθηκε εμπρόθεσμα
Το αριθ' 11177/14/5/2013 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με τις απόψεις του επι της
προσφυγής
Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ.2 του Συντάγματος ,η
προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου αποτελεί ουσιώδη τύπο της της
διαδικασίας η μη τήρησή του οποίου έχει σαν αποτέλεσμα την ακυρότητα της
διοικητικής πράξεως που εκδίδεται η του διοικητικού μέτρου που λαμβάνεται.

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση,και απο τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης
και απο την αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης,προκύπτει ότι,δεν
τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία της προηγούμενης ακροάσεις του
ενδιαφερομένου,όπως ρητά ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν.2690/99,με συνέπεια η προσβαλλόμενη απόφαση του Δημάρχου Λευκάδας να
είναι άκυρη λόγω μη τήρησης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας,οι λόγοι της
προσφυγής είναι βάσιμοι και πρέπει να γίνουν δεκτοί.
Δεχόμαστε την από 23/4/2013 προσφυγή του Αθανασίου Κονιδάρη και ακυρώνουμε
την 8.704/2013 απόφαση του Δημάρχου Λευκάδας .
Επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη να υπερασπισθεί τα δικαιώματά του ο Δήμος
Λευκάδας
Επειδή έχει έννομο συμφέρον προς τούτο ,
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,
να χορηγηθεί επειγόντως εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα
Καρύδη να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της ΠΙΝ του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κκατά της
αριθ' 344/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
και να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας κατά την συνεδρίαση αυτής
αναπτύσσοντας και προφορικά τους ισχυρισμούς και τα επιχειρήματα της
προσφυγής του Δήμου Λευκάδας και εν γένει να υποστηρίξει τα συμφέροντα του
Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο “.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να χορηγήσει εντολή στη
Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη να ασκήσει προσφυγή ενώπιον
της ΠΙΝ του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ κατά της αριθ' 344/2013 απόφασης του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να υπερασπίσει τα δικαιώματα του
Δήμου Λευκάδας,σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, να ασκήσει
προσφυγή ενώπιον της ΠΙΝ του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ κατά της αριθ' 344/2013
απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να
υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας κατά την συνεδρίαση αυτής
αναπτύσσοντας και προφορικά τους ισχυρισμούς και τα επιχειρήματα της
προσφυγής του Δήμου Λευκάδας και εν γένει να υποστηρίξει τα συμφέροντα του
Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 138/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

