ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 1ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 14/2020
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 20 του µηνός Ιανουαρίου του
έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά
την αριθ. πρωτ: 562/16-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη
της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77
του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
---2 Κατωπόδη Νίκη
2
3 Τυπάλδος Νικόλαος
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5
6 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
6
7 Γαζής Αναστάσιος
7
8 Βικέντιος Νικόλαος
8
9 Τσιρογιάννης Γεώργιος
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης,
κ. ∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 14 : Απόφαση Ο.Ε, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά της αίτησης του Γεωργίου Πολίτη του Κωνσταντίνου που στρέφεται κατά
του ∆ήµου Λευκάδας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που απευθύνεται προς το αρµόδιο συµβούλιο
Συµµόρφωσης του άρθρου 2 περ.ε ν.3068/2002.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Η δικηγόρος του ∆ήµου κα Μαυρέτα Καρύδη, εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της
Επιτροπής τα εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η αριθµ. Σ∆ 139/15/5/2019 αίτηση του Γεωργίου Πολίτη η οποία
απευθύνεται ενώπιον του Αρµοδίου Συµβουλίου Συµµόρφωσης του άρθρου 2 περ.ε’ν.3068/2002.
Στην ως άνω αίτηση µεταξύ άλλων περιέχονται τα ακόλουθα: Ότι µε την αριθ’54/2005 απόφαση του
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου η οποία έχει καταστεί αµετάκλητη µε την αριθ’374/2007 απόφαση
του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών για την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Πόντης
Α
Βασιλικής που αφορά το Ο.Τ 71 .
Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του νόµου 3068/2002 συµµόρφωση της
∆ιοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις ζητά να αναγνωριστεί από το ∆ικαστήριο η µη συµµόρφωση του
πρώην ∆ήµου Απολλωνίων, ήδη ∆ήµου Λευκάδας προς την υπ’αριθ’54/2005 αµετάκλητη απόφαση να
διαταχθούν από το ∆ικαστήριο οι καθών να πράξουν τα νόµιµα προς την συµµόρφωση της πιο πάνω, να
διαταχθούν σύµφωνα µε την αίτηση του που είναι ενσωµατωµένη στην παρούσα από Αύγουστο 2009
Α
πρόταση τροποποίησης ρυµοτοµικού σχεδίου Βασιλικής Πόντης στο Ο.Τ 71 .Ειδικότερα δε να του
επιδικασθεί ως κύρωση εις βάρος του ∆ήµου Λευκάδας το ποσόν των 20.000 ευρώ λόγω της µέχρι σήµερα
και επί τόσα έτη µη συµµόρφωσης της απόφασης.
Επειδή η ως άνω διαφορά έχει βαρύνουσα σηµασία για τα νόµιµα συµφέροντα του ∆ήµου
Λευκάδας
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα πληρώσει το πιο πάνω πρόστιµο η θα
απαντήσει δια των υπηρεσιών της Υ∆ΟΜ για ποιό λόγο δεν έχει προβεί µέχρι σήµερα στην τροποποίηση
του σχεδίου πόλεως Πόντης Βασιλικής
Για όλους τους ανωτέρω λόγους
Εισηγούµαι
Να χορηγηθεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει αυτόν στην
ως άνω δίκη διαφορά ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στις 25-2-2020 ή σε οποιαδήποτε

1

άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και να αποκρούσει µε κάθε νόµιµο µέσο την αίτηση του Γεωργίου
Πολίτη που στρέφεται στο αρµόδιο συµβούλιο συµµόρφωσης του άρθρου 2 περ.εν.3068/2002.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί και να
εκπροσωπήσει αυτόν στην ως άνω διαφορά, ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στις 25-22020 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και να αποκρούσει µε κάθε νόµιµο µέσο την
αίτηση του Γεωργίου Πολίτη που στρέφεται στο αρµόδιο συµβούλιο συµµόρφωσης του άρθρου 2
περ.εν.3068/2002.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 14/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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