ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 56ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 395/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 4 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους
2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ. 27823/30-11-2017 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα (Αντιπρόεδρος)
1. Νικητάκης Μάρκος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σέρβος Κων/νος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4.
5. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
5.
6. Βλάχος Κων/νος (αναπλ.)
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση Προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Καρφάκη Μαριάννα, λόγω απουσίας του Προέδρου.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης
Οι κ.κ. Πολίτης Σπυρίδων και Βλάχος Κων/νος, αναπληρωµατικά µέλη της δηµοτικής παράταξης της
πλειοψηφίας, αναπληρώνουν τα τακτικά µέλη της ίδιας παράταξης, Χαλικιά Ευάγγελο και Περδικάρη Αθανάσιο
που απουσίαζαν.
ου
Ο κ. Βλάχος Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 4 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί µη άσκησης έφεσης κατά της
Α209/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών µε την οποία ακυρώθηκε η από 5.7.2012 απόφαση της
επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων αυθαίρετων Λευκάδας.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του ∆ήµου

Η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Αικατερίνη Τσερέ, εισηγούµενη το θέµα, είπε τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/10 παρ.2. όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί µε αυτές του άρθρου 54 του
Ν.4447/16 .
- το γεγονός ότι µε την εν θέµατι απόφαση ακυρώθηκε η από 5.7.2012 απόφαση της επιτροπής εκδίκασης
ενστάσεων αυθαίρετων Λευκάδας µε το αιτιολογικό ότι στην επιτροπή αυτή συµµετείχε ο υπάλληλος Ελευθέριος
Σίδερης, ο οποίος είχε διενεργήσει σε προγενέστερο χρόνο αυτοψία επί του αυτού θέµατος
-το µε αριθµ. πρωτ. Εσωτ.2118/8/11/2016 έγγραφο της δικηγόρου µε πάγια αντιµισθία στον ∆ήµο Λευκάδας
Αικατερίνης Τσερέ απευθυνόµενο προς την διεύθυνση πολεοδοµίας Λευκάδας µε το αίτηµα να εισηγηθεί περί
άσκησης έφεσης
-το γεγονός ότι η ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας Λευκάδας απατώντας στο ανωτέρω έγγραφο εξέφρασε την άποψη
ότι η υπηρεσία ως αρµόδια δεν έχει να προβάλει βάσιµα επιχειρήµατα κατά της απόφασης αυτής και περαιτέρω
ότι η άποψη της είναι να προβεί η υπηρεσία στις απαραίτητες ενέργειες κατά το διατακτικό της εν θέµατι
απόφασης
- το γεγονός ότι µε βάση τα ανωτέρω πιθανολογείται ότι δεν θα ευδοκιµήσει µια ενδεχόµενη έφεση κατά της εν
θέµατι απόφασης
ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Να δοθεί εντολή περί µη άσκησης έφεσης.»
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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:
∆εν ασκείται έφεση κατά της Α209/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών µε την οποία
ακυρώθηκε η από 5.7.2012 απόφαση της επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων αυθαίρετων Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 395/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΡΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
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