Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:17/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:113/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 12η του µήνα
Iουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.15617/7.6.2013
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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος :Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6) Σάντα -Μακρή Αικατ.
7) Μαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ EKTOΣ Η.∆. : της αριθ.17-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής , για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του
∆ήµου, για άσκηση ή µη έφεσης, κατά της αρ. 253/13 απόφασης
∆ιοικ.Εφετ.Πατρών.
Εισηγ: κα.Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος του ∆ήµου

Η Εισηγήτρια αναφέρει:
“Περιήλθε στην υπηρεσία µου η αριθ'253/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πατρών τµήµατος Β. µε την ακυρωτική διαδικασία.
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 από 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 της 129/1993
οικοδοµικής άδειας, κατασκευές (µικρό wc,κλειστό ισόγειο χώρο καταστήµατος,
µεταλλικής κατασκευής, µε υαλοπίνακες, φέροντα εγκαταστάσεις ηλεκτρικου,
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 27532 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 από
1/9/2011 απόφαση της Επιτροπής Κρίσεως Αυθαιρέτων της παραγράφου
4τουάρθρου 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 ευρώ.
Η ως άνω έχει διαβιβασθεί από το Εφετείο Πατρών µε αριθµό 13689/21/5/2013 και
εισήλθε στο ∆ήµο Λευκάδας στις 28/5/2013 επειδή όµως εκπνέει η προθεσµία
άσκησης έφεσης.
Προς τούτο εισηγούµαι
να ληφθεί απόφαση περί άσκησης η µη έφεσης του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας κατά της αριθ'253/2013 απόφασης του Β΄ τµήµατος του
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών ακυρωτικής διαδικασίας” .
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου, για άσκηση έφεσης, του ∆ήµου
Λευκάδας ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά της αριθ'253/2013
απόφασης του Β΄ τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών .
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 ∆ήµου, για άσκηση έφεσης του ∆ήµου Λευκάδας
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά της αριθ'253/2013 απόφασης του Β΄
τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών ακυρωτικής διαδικασίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 113/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

