ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 34/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 274/2015

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 30 του µήνα Οκτωβρίου
του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 22952/26-10-15 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.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Καρφάκη Μαριάννα
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 ∆ήµητρας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για
παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον του 5ου τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά την
συνεδρίαση της 04/11/15 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο κατά της
υπ΄αριθµ.2225/28-03-2012 αίτηση ακύρωσης της Αθανασίας Σολδάτου που στρέφεται εναντίον του
∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την γνωµοδότηση
της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η από 2-10-2013 πράξη του Προέδρου του Ε' Τµήµατος του Συµβουλίου
της Επικρατείας µε την αριθ'2225/2012 προσαρτώµενη αίτηση ακύρωσης της Αθανασίας Σολδάτου
που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Στην νοτιοδυτική πλευρά του οικοπέδου µε ΚΑΕΚ 340263202011 συνιδιοκτησίας Ευσταθίου
∆ουβίτσα και ∆ήµητρας Ζαβιτάνου έχει έκδοθεί η αριθ' 129/2006 οικοδοµική άδεια και έχει ανεγερθεί
ο σκελετός µε µπετόν .Το ως άνω ακίνητο γειτνιάζει µε ρεύµα συνολικού µήκους 59 µέτρων που είναι
γνωστό στους κατοίκους της περιοχής Φρυνίου ως λαγκάδι της Φανερωµένης.
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Το ως άνω λαγκάδι της Φανερωµένης, µέχρι και σήµερα δεν έχει οριοθετηθεί, παρά τις
επανειληµµένες αιτήσεις της, καθώς και την υπόδειξη από το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης να συµµορφωθεί ο ∆ήµος Λευκάδος, όπως αυτή διατυπώνεται µε την έκθεση
Επιθεώρησης Ελέγχου που φέρει αριθµό 238/Π/2010. Κατά συνέπεια είναι αυτονόητο, η ως άνω
νεοαναγειρόµενη οικοδοµή, µε την υπ'αριθ' 129/2006 οικοδοµική άδεια της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας
του ∆ήµου Λευκάδας , η οποία έχει ανακληθεί από αυτήν για άλλους λόγους, βρίσκεται σε απόσταση
µικρότερη των δέκα µέτρων από τα φυσικά όριά του. Ο ∆ήµος Λευκάδας, δήθεν αδιαφόρησε πλήρως
και δεν προχώρησε σε καµία απολύτως ενέργεια και για το λόγο αυτό του επιβλήθηκε πρόστιµο δέκα
χιλιάδων ευρώ από τον Αντινοµάρχη Λευκάδας.
∆ιότι δήθεν κατά το άρθρο 24 παρ.1 του Συντάγµατος η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.
∆ιότι δήθεν κύρια και βασική υποχρέωση του ∆ήµου Λευκάδας, είναι η διατήρηση των πάσης φύσεως
υδρορευµάτων στη φυσική τους κατάσταση, προκειµένου να διασφαλισθεί η λειτουργία τους ως
οικοσυστηµάτων. Τα πάσης φύσεως υδρορέµατα, στα οποία περιλαµβάνεται και το λαγκάδι της
Φανερωµένης, έχουν προκύψει από φυσικά φαινόµενα, είναι πράγµατα κοινόχρηστα και εκτός
συναλλαγής και η προστασία τους έχει ανατεθεί στο ∆ηµόσιο εφόσον δεν ανήκουν σε ∆ήµο η
Κοινότητα. Στην υπό κρίση περίπτωση η προστασία του λαγκαδιού της Φανερωµένης ανήκει δήθεν
αποκλειστικά στο ∆ήµο Λευκάδας.
Περαιτέρω ζητά να γίνει δεκτή η αίτησή της.
Να ακυρωθούν οι προσβαλλόµενες διοικητικές πράξεις. Να υποχρεωθεί ο ∆ήµος Λευκάδας να άρει
την παράλειψη και να προβεί στην οριοθέτηση της κοίτης και των πρανών του ρέµατος λαγκαδιού της
Φανερωµένης.
Περαιτέρω µε την αριθ' 61/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας είχε
χορηγηθεί εντολή στον δικηγόρο Ιωάννη Θεριανό, µέλος της ∆ικηγορικής Εταιρείας <<Ιωάννης
Θεριανός -Μαρία Τζεφριού και συνεργάτες>> λόγω του ότι είχε εξειδικευµένες γνώσεις και διέθετε
εµπειρία ως προς το ∆ιοικητικό δίκαιο. Πλην όµως ο ανωτέρω ∆ικηγόρος δεν αποδέχθηκε την ως
άνω εντολή και επέστρεψε πίσω στο ∆ήµο τον φάκελο της υπόθεσης.
Επειδή η ως άνω διαφορά έχει βαρύνουσα σηµασία για τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να χορηγηθεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας , για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας προς απόκρουση της από 20-02-2012 και αριθµό κατάθεσης
2225/2012 αίτησης ακύρωσης της Αθανασίας Σολδάτου που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας, η
οποία εκδικάζεται στο Ε' τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά την δικάσιµο στις 4-11-2015 ,
ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, να καταθέτει υποµνήµατα πρόσθετους
λόγους και εν γένει να υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο η
οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.»
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:
Χορηγεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας , για παράσταση και εκπροσώπηση του
∆ήµου Λευκάδας προς απόκρουση της από 20-02-2012 και αριθµό κατάθεσης 2225/2012 αίτησης
ακύρωσης της Αθανασίας Σολδάτου, που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας, η οποία εκδικάζεται
στο Ε' Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά την δικάσιµο στις 4-11-2015 , ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, να καταθέτει υποµνήµατα πρόσθετους λόγους
και εν γένει να υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο ή οποιαδήποτε
διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 274/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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