ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 32/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 218/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 26η του µήνα
Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 25009/22.9.2014 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Σταµατέλου ∆ήµητρα
4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Γκογκάκης Γρηγόριος
6. Κοντογεώργης Ηλίας
7. Βλάχος Κων/νος
8. Ζουριδάκης Ευτύχιος
9.

Απόντες
1. Κούρτης Γεώργιος
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου
, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο εκτός ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτας Καρύδη,
για υποστήριξη της από 14-6-2013 και αριθ' κατάθεσης 3212/2013 έφεσης του ∆ήµου Λευκάδας
ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΟΥ Ε' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ κατά της
αριθ'253/2013 απόφασης του Β΄Τµήµατος Του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών Ακυρωτικής
διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 72 του Ν.3852/2013»
Εισηγήτρια: Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου

Η Οικονοµική Επιτροπή, οµόφωνα αποφάσισε την συζήτηση, εκτός ηµερήσιας διάταξης
του ανωτέρω θέµατος, διότι η υπόθεση εκδικάζεται ενώπιον του Ε’ Τµήµατος του Συµβουλίου
της Επικρατείας κατά την δικάσιµο της 1ης Οκτωβρίου 2014.
Στη συνέχεια η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, διάβασε την εισήγησή της, η
οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η αριθ'253/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών
τµήµατος Β.µε την ακυρωτική διαδικασία και η απο 14-6-2013 έφεση του ∆ήµου Λευκάδας
δυνάµει των οποίων επάγονται τα ακόλουθα:
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Οι εφεσίβλητες

ζητούσαν την ακύρωση α) της µε ηµεροµηνία 1/9/2011 αποφάσεως της

Επιτροπής Κρίσεως Αυθαιρέτων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Π.∆ 267/1998 του
τµήµατος πολεοδοµίας –Σχεδίου Πόλεως και Οικισµών του ∆ήµου Λευκάδας,µε την οποία έγινε
εν µέρει µόνον δεκτή η ένσταση που άσκησαν κατά της απο 14/4/2011 εκθέσεως αυτοψίας
αυθαιρέτων κατασκευών και υπολογισµού προστίµων υπαλλήλων της ίδιας υπηρεσίας και, β)
της εν λόγω εκθέσεως αυτοψίας.
Με την ανωτέρω έκθεση αφενός κρίθηκαν ως αυθαίρετες κατεδαφιστέες οι εκ µέρους των
αιτουσών και καθ 'υπέρβαση της129/1993 οικοδοµικής άδειας, κατασκευές (µικρό wc, κλειστό
ισόγειο χώρο καταστήµατος, µεταλλικής κατασκευής, µε υαλοπίνακες, φέροντα εγκαταστάσεις
ηλεκτρικού υδρεύσεως, κλιµατισµού και εξαερισµού, καθώς και δύο ανοικτά στέγαστρα) στον
ευρισκόµενο στην περιοχή Αγίου Ιωάννη, στη Λευκάδα, ανεµόµυλου, συνιδιοκτησίας τους, ενώ
επιβλήθηκαν σε βάρος τους, για το σύνολο των κατασκευών, πρόστιµα ανεγέρσεως και
διατηρήσεως,

ύψους

27.532,00

και

11.010,43

ευρώ,

αντιστοίχως,

του

τελευταίου

καθορισθέντος, µε την προσβαλλόµενη απόφαση, στο ποσόν των 9.802,10 ευρώ. Περαιτέρω
εκδόθηκε η ως άνω απόφαση σύµφωνα µε την οποία ακυρώνει την απο 1/9/2011 απόφαση της
Επιτροπής Κρίσεως Αυθαιρέτων της παραγράφου 4του άρθρου 4 του Π.∆ 267/1998 του
τµήµατος Πολεοδοµίας -Σχεδίου πόλεως και Οικισµών του ∆ήµου Λευκάδας.
Επίσης επιβάλλει στον ∆ήµο Λευκάδας τα δικαστικά έξοδα των αιτουσών τα οποία ανέρχονται
στο ποσόν των 500,00 ευρώ.
Επειδή µε την αριθ'113/2013 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
χορηγήθηκε εντολή προς άσκηση της απο 14-6-2013 έφεσης του ∆ήµου Λευκάδας.
Η έφεση του ∆ήµου Λευκάδας προσβάλει την ως άνω απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πατρών για τους νόµιµους λόγους ότι δεν τυγχάνει εφαρµογής η αριθ'2447/2012 απόφαση του
ΣτΕ.
Επειδή ύστερα απο αναβολή εκδικάζεται η αριθ'3212/2013 έφεση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον
του Ε'Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά την δικάσιµο της 1 Οκτωβρίου 2014.
Προς τούτο εισηγούµαι
Να εισαχθεί το θέµα επειγόντως στην συνεδρίαση της 26-9-2013 Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Λευκάδας και να ληφθεί απόφαση περί χορήγησης εντολής στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου
Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας και να νοµιµοποιήσει την
αριθ'3212/2013 έφεση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Ε' Τµήµατος του Συµβουλίου της
Επικρατείας κατά της αριθ'253/2013 απόφασης του Β΄ τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πατρών ακυρωτικής διαδικασίας και κατά της

Μαρίας Πολυχρονοπούλου και Αναστασίας

Κοψιδά κατοίκων Λευκάδας
Εν γένει δε να χορηγήσει εντολή στην ανωτέρω δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας να καταθέτει
υποµνήµατα και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί προς υποστήριξη της απο
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14-6-2014 έφεσης και αριθµό κατάθεσης 3212/2013 του ∆ήµου Λευκάδας κατά της
αριθ'253/2013 απόφασης του Β΄ Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και κατά της
Μαρίας Πολυχρονοπούλου και Αναστασίας Πολυχρονοπούλου.»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:

Την χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του ∆ήµου, Μαυρέτα Καρύδη, να εκπροσωπήσει
τον ∆ήµο Λευκάδας και να νοµιµοποιήσει την αριθ' 3212/2013 έφεση του ∆ήµου Λευκάδας
ενώπιον του Ε' Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά της αριθ' 253/2013 απόφασης
του Β΄ τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών ακυρωτικής διαδικασίας και κατά της Μαρίας
Πολυχρονοπούλου και Αναστασίας Κοψιδά κατοίκων Λευκάδας.
Επίσης, να καταθέσει υποµνήµατα και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί
προς υποστήριξη της απο 14-6-2014 έφεσης και αριθµό κατάθεσης 3212/2013 του ∆ήµου
Λευκάδας, κατά της αριθ' 253/2013 απόφασης του Β΄ Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πατρών και κατά της Μαρίας Πολυχρονοπούλου και Αναστασίας Πολυχρονοπούλου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 218/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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