Απόζπαζκα
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ:34/2012 πλεδξίαζεο ηεο Oηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Αξηζ. Απόθ:279/2012
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.
2ν ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ Ζ.Γ. : ηεο αξηζ.34-2012 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ρνξήγεζε εληνιήο ζηε δηθεγόξν ηνπ Γήκνπ γηα
παξάζηαζε θαη εθπξνζώπεζε ηνπ, ελώπηνλ ηνπ Γηνηθ. Δθεηείνπ Παηξώλ θαηά
ηεο Δπαγγειίαο Κνληνγηώξγε, θαηά ηε δηθάζηκν ζηηο 23-11-12 ή ζε
νπνηαδήπνηε κεη'αλαβνιή δηθάζηκν.
Δηζεγεη:θα.Μαπξέηα Καξύδε-δηθεγόξνο Γήκνπ

Η Εηζεγήηξηα αλέθεξε ηα παξαθάησ:
“ Πεξηήιζε ζηελ ππεξεζία κνπ ε απν 04 Ινπλίνπ 2008 αίηεζε αθύξσζεο θαη αξ.
θαηάζεζεο 108/2008,ηεο Επαγγειίαο Κνληνγηώξγε, ε νπνία απεπζύλεηαη ελώπηνλ
ηνπ Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ Παηξώλ θαηά ηνπ Υπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο θαη θαηά ηεο πξώελ Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Λεπθάδαο.
Τν αίηεκα ηεο σο άλσ αίηεζεο είλαη 1) ε αθύξσζε ηεο από 4-12-07 εθζέζεσο
απηνςίαο ηεο Δ/λζεο Πνιενδνκίαο, Φσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο Ν.Α Λεπθάδνο,2)
ηνπ απν 16-1-07 πξνζηίκνπ απζαηξέηνπ ηεο ίδηαο ππεξεζίαο θαη 3) ηεο απν 10 ε 16 4-08 απνθάζεσο ηεο Επηηξνπήο Κξίζεσο Απζαηξέησλ Καηαζθεπώλ Λεπθάδνο.
Με ηελ απν 14-2-2008 έλζηαζή ηνπ ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο Απζαηξέησλ Ν.Α
Λεπθάδνο ε νπνία έιαβε αξηζκό πξσηνθόιινπ 360/25/1/2008 κε ηελ νπνία δεηνύε
ηελ αθύξσζε ησλ πξνζβαιινκέλσλ πξάμεσλ.
Επη ηεο ελζηάζεσο απηήο εθδόζεθε ε πξνζβαιιόκελε απν 10-ε 16-4-08 απόθαζε
ηεο Επηηξνπήο κε ηελ νπνία απνξξίθζεθε ε έλζηαζή ηνπ κε ην αηηηνινγηθό όηη δήζελ
ε απνζήθε έγηλε ζε δηαθνξεηηθή ζέζε απν απηή πνπ πξνβιεπόηαλ κε ηελ άδεηα θαη
όηη δήζελ νη εξγαζίεο πεξαίσζεο έγηλαλ απζαίξεηα θαηά ην ρξόλν δηαθνπήο εξγαζηώλ
πνπ δήζελ ηνπ είρε επηβιεζεί απν ηελ Πνιενδνκία .

Πεξαηηέξσ ππέβαιε αίηεζε αλαζεώξεζεο ηεο αδείαο επη ηεο νπνίαο δελ έιαβα πνηέ
νπδεκία απάληεζε θαη εθθξεκεί απν ηελ ίδηα ππεξεζία.
Οζνλ αθνξά δε ην ζθεπηηθό ηεο απνθάζεσο όηη δήζελ απνπεξάησζε ηελ νηθνδνκή
ελώ είρε ήδε επηβιεζεί δηαθνπή εξγαζηώλ είλαη ηειείσο αβάζηκνο δηόηη νπδέπνηε ηνπ
θνηλνπνηήζεθε νπνηνδήπνηε έγγξαθν θαη απν νπνηαδήπνηε ππεξεζία γηα δηαθνπή
ησλ εξγαζηώλ
Αθνινύζσο ηζρπξίδεηαη όηη ε ελέγεξζε ηεο απνζήθεο έγηλε θαηά ηξόπν λόκηκν θαη
κάιηζηα ππέβαιε λόκηκα αίηεζε γηα αλαζεώξεζε ηεο νηθνδνκηθήο ηνπ άδεηαο,ηελ
νπνία ηειείσο παξάλνκα αξλήζεθε λα θάλεη δεθηή ε Ν.Α Λεπθάδνο θαθώο θαη παξά
ην λόκν εθδόζεθαλ νη πξνζβαιιόκελεο πξάμεηο.Παξαπιεύξσο εθθξεκνύλ δύν
αηηήζεηο άθπξώζεσο ελώπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο θαηά ησλ 5-12-06 θαη
2-12-03 απνθάζεσλ ηνπ Ννκάξρε Λεπθάδαο.
Επεηδή ν Δήκνο Λεπθάδαο έρεη έλλνκν ζπλθέξνλ πξνο ηνύην ,ήηνη λα παξαζηαζεί θαη
λα ππεξαζπίζεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο,
Δηζεγνύκαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο,
λα δνζεί άκεζα εληνιή ζηε Δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο, Μαπξέηα Καξύδε λα
παξαζηαζεί θαη λα εθπξνζσπήζεη ην Δήκν Λεπθάδαο ελώπηνλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ
Εθεηείνπ Παηξώλ θαηά ηελ σο άλσ δηθάζηκν ε ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεη'αλαβνιή
δηθάζηκν θαηά ηεο σο άλσ κε αξηζκό 108/2008 αίηεζεο αθύξσζεο ηεο Επαγγειίαο
Κνληνγηώξγε θαηά ηεο πξώελ Ν.Α.Λεπθάδαο, πνπ απεπζύλεηαη ελώπηνλ ηνπ
Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ Παηξώλ λα θαηαζέηεη ππνκλήκαηα πξόζζεηνπο ιόγνπο θαη
νπνηαδήπνηε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα ήζειε απαηηεζεί θαη ελ γέλεη λα ππεξαζπίζεη ηα
δηθαηώκαηα ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο κε θάζε λόκηκν κέζν “.
Καηόπηλ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Επηηξνπή λα απνθαζίζεη γηα ηελ ρνξήγεζε εληνιήο
ζηε Δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο, Μαπξέηα Καξύδε λα παξαζηαζεί θαη λα
εθπξνζσπήζεη ην Δήκν Λεπθάδαο ελώπηνλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ Παηξώλ θαηά
ηελ σο άλσ δηθάζηκν ε ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεη'αλαβνιή δηθάζηκν θαηά ηεο σο άλσ
κε αξηζκό 108/2008 αίηεζεο αθύξσζεο ηεο Επαγγειίαο Κνληνγηώξγε ελώπηνλ ηνπ
Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ Παηξώλ λα θαηαζέηεη ππνκλήκαηα πξόζζεηνπο ιόγνπο θαη
νπνηαδήπνηε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα ήζειε απαηηεζεί θαη ελ γέλεη 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

Φνξεγεί εληνιή ζηε
Δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο, Μαπξέηα Καξύδε λα
παξαζηαζεί θαη λα εθπξνζσπήζεη ην Δήκν Λεπθάδαο ελώπηνλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ
Εθεηείνπ Παηξώλ θαηά ηελ σο άλσ δηθάζηκν ε ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεη'αλαβνιή
δηθάζηκν θαηά ηεο σο άλσ κε αξηζκό 108/2008 αίηεζεο αθύξσζεο ηεο Επαγγειίαο
Κνληνγηώξγε πνπ απεπζύλεηαη ελώπηνλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ Παηξώλ θαηά ηεο
πξώελ Ν.Α.Λεπθάδαο, λα θαηαζέηεη ππνκλήκαηα πξόζζεηνπο ιόγνπο θαη
νπνηαδήπνηε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα ήζειε απαηηεζεί θαη ελ γέλεη λα ππεξαζπίζεη ηα
δηθαηώκαηα ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο κε θάζε λόκηκν κέζν.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 279/2012
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο
Ο Πξόεδξνο

Σα Μέιε
Όπωο αλαθέξνληαη παξαπάλω

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΑΡΑΒΑΝΖ

