ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 7/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 65/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 23 του µήνα Μαρτίου του
έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 5426/19-3-2015 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γκογκάκης Γρηγόριος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Βλάχος Κων/νος
6.
7.
8.
9.

Απόντες
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλέστηκε και είναι παρόν το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς
Ευάγγελος, στη θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της
πλειοψηφίας.
Μετά την λήψη απόφασης του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης, προσήλθε το µέλος της
Ο.Ε. κ. Σέρβος Κων/νος.
Μετά την λήψη απόφασης του 5ου θέµατος της Η.∆. προσήλθε το µέλος της Ο.Ε. κ.
Ζουριδάκης Ευτύχιος.
Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆. το µέλος της Ο.Ε. κ. Βλάχος
Κων/νος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 11ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση ∆.Σ. για χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Γεωργίου
Κουκούλη, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, κατά της αίτησης ακύρωσης της
Μαρίας ∆ρογκάρη, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Νικητάκης Μάρκος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η απο 12-02-2012 και αριθµό κατάθεσης 17/2012 αίτηση ακύρωσης της
Μαρίας ∆ρογκάρη , κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος και του ∆ήµου Λευκάδας απευθύνεται
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών έχει προσδιορισθεί να δικασθεί δε κατά την συνεδρίαση
της 20 Μαρτίου 2015.
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Στην ως άνω αίτηση ακύρωσης µεταξύ των άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Επειδή πέραν των δηµοσίων εγγράφων η προσβαλλόµενη διοικητική πράξη της Πολεοδοµίας
Λευκάδος, δεν έλαβε υπόψη ούτε τους-ειδικούς νόµους για τη συγκεκριµένη περίπτωση της οικίας
της ενδεικτικά α) στο ΓΟΚ υπό το άρθρο 271 ν.δ 2917/1954,Π.∆ 8.2/1-3-1979,Π.∆ 7/13-3-1980 και
άρθρο 43 παρ.9 του ν.1337/1983 και υπο τον τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟ∆ΟΜΕΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΞΕΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ Η ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ µεταξύ άλλων προβλέπεται στο
άρθρο 4 : Σε περίπτωση ανακατασκευής οικοδοµής απο ιδιοκτήτες δανειοδοτούµενους για το σκοπό
αυτό απο το κράτος, επιτρέπεται η οικοδοµή να έχει συνολική επιφάνεια ορόφωνη ίση µε εκείνη η
οποία προκύπτει απο τις σχετικές προδιαγραφές που καθορίζονται µε τη υπ'αριθµ.
∆4/9020/23/5/1972 κοινή απόφαση περί καθορισµού ύψους στεγαστικής συνδροµής και προτύπως
κατοικίας ΦΕΚ 392Β/2-6-1972) και στο άρθρο 9. Με αποφάσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε µπορεί να ορίζεται ότι
για την επανακατασκευή ή επισκευή των παραπάνω οικοδοµών που έχουν πληγεί, ανάλογα µε το
είδος ή και την έκταση ή και την αξία των εργασιών που απαιτούνται, δεν απαιτείται η χορήγηση
οικοδοµικής άδειας ή σύνταξη πλήρους µελέτης ή καθορισµός ιδιώτη επιβλέποντος µηχανικού.
Επειδή δήθεν διατείνεται ότι στην παρούσα υπόθεσή υπάρχουν οι σηµαντικότατες προϋποθέσεις,
ήτοι πρώτον η µελέτη και Υποβολή επιβλέποντος Μηχανικού, δεύτερον οικοδοµική άδεια, τρίτον
νοµιµοποιητική απόφαση ΣΧΟΠ και επιπλέον τέσσερις εκθέσεις ∆ηµοσίου οργανισµού ΤΑΣ και
αντιστοίχων µηχανικών του ∆ηµοσίου , ότι η οικοδοµή της συννόµως ανακατασκευάστηκε και
συννόµως περατώθηκε , προσβαλλοµένη πράξη της πολεοδοµίας έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε το
αίσθηµα δικαίου την υποχρέωση χρηστής διοικήσεως του κράτους και εν τέλει αντιβαίνει στους
κανόνες της λογικής µε αποτέλεσµα να σηµατοδοτεί µόνη της την παντελή ακυρότητά της
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον να παρασταθεί και να αποκρούσει την ως άνω
αίτηση ακύρωσης
Επειδή µε την αριθ' 47/2015 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας,
χορηγήθηκε εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας να παρασταθεί και να αποκρούσει την ως
άνω αίτηση ακύρωσης της Μαρίας ∆ρογκάρη κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος ,∆ήµου Λευκάδας
κλπ. πλην όµως κατα την ως άνω δικάσιµο της 20-3-2015, η ∆ικηγόρος του ∆ήµου Λευκάδας
Μαυρέτα Καρύδη αδυνατούσε να παρασταθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών γιατί είχε
παράλληλα εντολή να παρασταθεί απο την οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας σε τέσσερα
∆ικαστήρια αναγνώρισης εµπράγµατου δικαιώµατος κυριότητας δηµοτικής οδού του ∆ήµου
Λευκάδας τα οποία δεν χωρούσαν άλλη αναβολή .
Επειδή ούτε στο ∆ιοικητικό Εφετείο χορηγήθηκε αναβολή , µετά απο αίτηµα του Γιώργου Κουκούλη
δικηγόρου και συνεργάτη του ∆ήµου Λευκάδας στα ∆ικαστήρια των Πατρών, εζήτησε και πέτυχε ο ως
άνω ∆ικηγόρος να λάβει προθεσµία είκοσι ηµερών για νοµιµοποίηση αυτού ενώπιον του ως άνω
∆ικαστηρίου, για να παρασταθεί και ο ∆ήµος Λευκάδας , να µην ερηµοδικασθεί και να ληφθούν
υπόψιν του ∆ικαστηρίου οι υπηρεσιακές απόψεις αυτού .
Συνεπώς δέον όπως να χορηγηθεί εντολή στον ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πατρών Γιώργο
Κουκούλη να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας και να εγκριθεί κάθε πράξη αυτού ως νόµιµη και
έγκυρη.
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ
Ζητώ απο την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να χορηγήσει εντολή στο ∆ικηγόρο του
∆ικηγορικού Συλλόγου Πατρών Γιώργο Κουκούλη, αφενός µεν να εγκρίνει την παράσταση και
νοµιµοποίηση αυτού ως δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας κατ' εξαίρεση δικαστικού χειρισµού υπόθεσης
ως έχοντος εξειδικευµένη γνώση στο ∆ιοικητικό ∆ίκαιο κατα την δικάσιµο στις 20-3-2015 αφετέρου δε
να του χορηγηθεί εντολή να αποκρούσει την απο 12-02-2012 και αριθµό καταχώρησης 17/2012
αίτηση ακύρωσης της Μαρίας ∆ρογκάρη , κατά του υπ'αριθ' πρωτ.3622/13-5-2011 εγγράφου της
∆ιευθύνσεως Τεχνικών υπηρεσιών -Τµήµα Πολεοδοµίας -Σχεδίου Πόλεως και Οικισµών του ∆ήµου
Λευκάδας , της απο 19-8-2010 Τεχνικής έκθεσης , της από 3-11-2011 απορριπτικής απόφασης της
Επιτροπής Κρίσεως Αυθαιρέτων του τµήµατος Πολεοδοµίας και Πολεοδοµικών εφαρµογών του
∆ήµου Λευκάδας και της απο 12-1-2012 αποφάσεως της ιδίας επιτροπής Λευκάδας περί
απορρίψεως της υπ'αριθ' 17456/10-6-2011 νοµοτύπου αιτήσεως θεραπείας στην δικάσιµο της 20ης
Μαρτίου 2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του Β'τµήµατος
του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. και εν πάσει περιπτώσει να υποστηρίξει τα νόµιµα συµφέροντα
του ∆ήµου Λευκάδας».
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στο ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Γιώργο Κουκούλη,
αφενός για την παράσταση και νοµιµοποίηση αυτού ως δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας κατ' εξαίρεση
δικαστικού χειρισµού υπόθεσης ως έχοντος εξειδικευµένη γνώση στο ∆ιοικητικό ∆ίκαιο κατα την
δικάσιµο στις 20-3-2015, αφετέρου να αποκρούσει την απο 12-02-2012 και αριθµό καταχώρησης
17/2012 αίτηση ακύρωσης της Μαρίας ∆ρογκάρη , κατά του υπ'αριθ' πρωτ.3622/13-5-2011
εγγράφου της ∆ιευθύνσεως Τεχνικών υπηρεσιών -Τµήµα Πολεοδοµίας -Σχεδίου Πόλεως και
Οικισµών του ∆ήµου Λευκάδας , της απο 19-8-2010 Τεχνικής έκθεσης , της από 3-11-2011
απορριπτικής απόφασης της Επιτροπής Κρίσεως Αυθαιρέτων του τµήµατος Πολεοδοµίας και
Πολεοδοµικών εφαρµογών του ∆ήµου Λευκάδας και της απο 12-1-2012 αποφάσεως της ιδίας
επιτροπής Λευκάδας περί απορρίψεως της υπ'αριθ' 17456/10-6-2011 νοµοτύπου αιτήσεως
θεραπείας στην δικάσιµο της 20ης Μαρτίου 2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση
δικάσιµο ενώπιον του Β'τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. και εν πάσει περιπτώσει να
υποστηρίξει τα νόµιµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 65/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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