ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 4/2016 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 14/2016
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 21 του μήνα Ιανουαρίου
του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 797/15-1-2016 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Γκογκάκης Γρηγόριος
6. Σέρβος Κων/νος
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Καρφάκη Μαριάννα
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της μειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους, κας Σταματέλου Δήμητρας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα
Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά της αίτησης ακύρωσης
Ελευθερίας Πολίτη, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, στη δικάσιμο της 26ης-2-2016, ή σε
οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση μου η από 5-11-2012 και αριθμό κατάθεσης 198/2012 αίτηση ακύρωσης
του ως άνω αντιδίκου, η οποία στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας περί ακύρωσης της από 5-72012 απόφασης της Επιτροπής Κρίσεως Αυθαιρέτων της Διεύθυνσης της Πολεοδομίας του Δήμου
Λευκάδας με την οποία εκδόθηκε κατόπιν της από 2-4-2012 και αριθμό πρωτ.8711/2/4/2012
ένστασής της κατά της έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτου της ΥΔΟΜ, η οποία διενεργήθηκε στις 21-22012 αναφορικά με το ακίνητο το οποίο βρίσκεται στη θέση Σωτήρω Νικιάνας Λευκάδας , η οποία
κοινοποιήθηκε με το υπ’ αριθ’πρωτ.356φ/5.16.1 από 2/3/2012 έγγραφο της ΥΔΟΜ του Δήμου
Λευκάδας , η οποία απευθύνεται ενώπιον του Γ’ τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στη
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δικάσιμο της 26ης-2-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο δυνάμει της
οποίας μεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Ότι δήθεν οι αυθαίρετες κατασκευές οπουδήποτε και αν βρίσκονται έρχονται σε αντίθεση με τους
σκοπούς του άρθρου 24 του Συντάγματος, αφού εμποδίζουν την ορθολογική ανάπτυξη και το
σχεδιασμό των περιοχών της χώρας και καθιστούν δυσμενέστερους τους όρους διαβίωσης. Αρα η
απαγόρευση της αυθαίρετης δόμησης είναι επιβεβλημένη από το Σύνταγμα, συνεπώς ο νομοθέτης
υποχρεούται να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες της απαγόρευσης και των συνεπειών που προκύπτουν
από αυτή. Η κατεδάφιση ακολούθως των αυθαιρέτων κτισμάτων ρυθμίζεται δεσμευτικά από το νόμο
και δεν υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική
προστασία και η αποκατάσταση του οικιστικού περιβάλλοντος, τασσόμενο από το άρθρο 24 παρ.2
του Συντάγματος .
Επειδή ο Δήμος Λευκάδας έχει έννομο συμφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
Να χορηγήσει εντολή στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα, να αποκρούσει την από
5-11-2012 και αριθμό έκθεσης κατάθεσης αίτηση ακύρωσης 198/2012 της Ελευθερίας Πολίτη η
οποία στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας περί ακύρωσης της από 5-7-2012 απόφασης της
Επιτροπής Κρίσεως Αυθαιρέτων της Διεύθυνσης της Πολεοδομίας του Δήμου Λευκάδας με την οποία
εκδόθηκε κατόπιν της από 2-4-2012 με αριθμό πρωτ.8711/2-4-2012 ένστασής της κατά της έκθεσης
αυτοψίας αυθαιρέτου της ΥΔΟΜ, η οποία διενεργήθηκε στις 21-2-2012 αναφορικά με το ακίνητο το
οποίο βρίσκεται στη θέση Σωτήρω Νικιάνας Λευκάδας , η οποία κοινοποιήθηκε με το υπ
αριθ’πρωτ.356φ/5.16.1 από 2/3/2012 έγγραφο της ΥΔΟΜ, του Δήμου Λευκάδας η οποία
απευθύνεται ενώπιον του Γ’ τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά την δικάσιμο στις 2602-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
Να συντάξει υπόμνημα η τυχόν πρόσθετους λόγους και εν γένει δε, κάθε διαδικαστική ενέργεια η
οποία ήθελε απαιτηθεί για την υποστήριξη των έννομων συμφερόντων του Δήμου Λευκάδας .»
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 στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας
Καρύδη Μαυρέτα, να
αποκρούσει την από 5-11-2012 και αριθμό έκθεσης κατάθεσης αίτηση ακύρωσης 198/2012 της
Ελευθερίας Πολίτη η οποία στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας περί ακύρωσης της από 5-7-2012
απόφασης της Επιτροπής Κρίσεως Αυθαιρέτων της Διεύθυνσης της Πολεοδομίας του Δήμου
Λευκάδας με την οποία εκδόθηκε κατόπιν της από 2-4-2012 με αριθμό πρωτ.8711/2-4-2012
ένστασής της κατά της έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτου της ΥΔΟΜ, η οποία διενεργήθηκε στις 21-22012 αναφορικά με το ακίνητο το οποίο βρίσκεται στη θέση Σωτήρω Νικιάνας Λευκάδας , η οποία
κοινοποιήθηκε με το υπ αριθ’πρωτ.356φ/5.16.1 από 2/3/2012 έγγραφο της ΥΔΟΜ του Δήμου
Λευκάδας , η οποία απευθύνεται ενώπιον του Γ’ τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά
την δικάσιμο στις 26-02-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
Να συντάξει υπόμνημα η τυχόν πρόσθετους λόγους και εν γένει δε, κάθε διαδικαστική ενέργεια η
οποία ήθελε απαιτηθεί για την υποστήριξη των έννομων συμφερόντων του Δήμου Λευκάδας .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 14/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

2

