Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 8/2014
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Συνεδρίασης της Oικονοµικής

Αριθ. Απόφ:81/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 20η του µήνα
Μαρτίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.7127/ 14.3.2014
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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σάντα-Μακρή Αικ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νίκος
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νίκ.
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής ,
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
5ο ΘΕΜΑ
Η.∆. : της αριθ.8-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
«Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για κοινοποίηση της αρ.173/Π.Ε.
απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 Κ.∆.Κ. και τυχόν άσκησης αίτησης
ακύρωσης κατ’ αυτής».
Εισηγήτρια: κα. Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
«Ενηµέρωση Οικονοµικής Επιτροπής για άσκηση ακύρωσης του ∆ήµου Λευκάδας
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά της αριθµ.173 ΠΕ /2014 απόφασης
της επιτροπής του άρθρου 152 του Κ.∆.Κ :
Περιήλθε στην υπηρεσία µου Αρ. πρωτ:173ΠΕ στην οποία επάγονται τα ακόλουθα:
Σας κοινοποιούµε την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Κ.∆.Κ της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου η οποία
αφορά την από 19-12-2013 προσφυγή του ∆ήµου Λευκάδας κατά της υπ’ αρίθµ.
21174/416/8-11-2013 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου- ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου για ενηµέρωσης σας
Ο ∆ήµος Λευκάδας θα πρέπει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 153 του Κ.∆.Κ., να
αναρτήσει στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου αντίγραφο της απόφασης και να
µας αποστείλει το αποδεικτικό ανάρτησης.
Έχοντας υπόψη την προσφυγή του ∆ήµου Λευκάδας η οποία εισήχθη στην
Επιτροπή στις 19-12-2013 και έλαβε αριθµ. Πρωτ.173.
Το γεγονός ότι παρήλθε η προθεσµία των 30 ηµερών για την έκδοση της απόφασης,
όπως ορίζεται ρητά από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 της ως άνω απόφασης.

∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ , ότι παρήλθε η νόµιµη προθεσµία του άρθρου 152 παρ. 2 του
Ν.3463/2006,εντός της οποίας όφειλε να συνεδριάσει η Ειδική Επιτροπή ώστε για το
λόγο αυτό κατέστη χρονικά αναρµόδια για να αποφανθεί επί της από 19-12-2013
προσφυγής του ∆ήµου Λευκάδας κατά της υπ’ αριθµ.21174/416/8-11-2013
απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Κατόπιν τούτου η προσφυγή θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα.
Περαιτέρω η ως άνω απόφαση κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο Λευκάδας στις 13/3/2014 εν
προκειµένω σε εξήντα ηµέρες θα πρέπει να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας
κατά της ως άνω διαπιστωτικής πράξης, σε
διαφορετική περίπτωση ,θα πρέπει ληφθεί εκ νέου απόφαση από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας περί ανακλήσεως η µη της αδείας λειτουργίας
καταστήµατος SOLER PETRAZA
Για όλους τους ανωτέρω λόγους , εισηγούµαι να χορηγηθεί η µη εντολή στη
∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας για άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του
Συµβουλίου Της Επικρατείας κατά της αριθ’ 173ΠΕ διαπιστωτικής πράξης της
επιτροπής του άρθρου 152 του Κ.∆.Κ Και εν γένει να υποστηρίξει τα έννοµα
συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή, να συζητήσει
επειγόντως το θέµα για την χορήγηση ή µη εντολής στην δικηγόρο του ∆ήµου για
την άσκηση προσφυγής στο παραπάνω θέµα.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
ο ∆ήµος Λευκάδας να µην ασκήσει αίτηση ακύρωσης κατά της αριθ’ 173ΠΕ
διαπιστωτικής πράξης της επιτροπής του άρθρου 152 του Κ.∆.Κ και της υπ’
αριθµ.21174/416/8-11-2013 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου- ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 81/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

