Απόζπαζκα
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ:1/2013 πλεδξίαζεο ηεο Oηθνλνκηθήο
Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο.
Αξηζ. Απόθ:12/2013
Σηελ Λεπθάδα θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ ζήκεξα ηελ 15ε ηνπ
κήλα Θαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2013, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12.30κ.κ., ήιζε ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ κεηά ηελ αξηζ.πξση. 782/11.1.2013
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό
ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο-Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο».
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελληά(9) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ ελληά ( 9) κέιε, άξρηζε ε Σπλεδξίαζε .
ΠΑΡΟΝΣΕ
1] ηέιηνο Ρόθθνο:Πξόεδξνο
2)ΑξαβαλήοΑλδξέαο
3) Ζνπξηδάθεο Επηύρηνο
4) Καξηάλνο Θωάλλεο
5) Πεληεζπίηεο Νηθόιανο
6) άληα-Μαθξή Αηθαηεξίλε
7) Γαβξίιεο Δεκήηξεο
8) Μαξγέιεο Γεώξγηνο
9) Μπξαληδνπθάθεο Νηθόιανο

ΑΠΟΝΣΕ
θαλείο

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θα.
Σάληα Επηπρία, Υπάιιειν Δήκνπ Λεπθάδαο.
11ν ΘΕΜΑ Η.Δ. : ηεο αξηζ.1-2013 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο.
Απόθαζε ηεο Επηηξνπήο γηα ρνξήγεζε εληνιήο ζηε δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ, γηα
ηελ ππεξάζπηζε ηνπ Μνπξνύηνγινπ Κωλ/λνπ ππαιιήινπ ηεο Πνιενδνκίαο
ηνπ Δήκνπ, ελώπηνλ ηνπ Σξηκ/ινύο Πιεκ.δηθείνπ Λεπθάδαο θαηά ηε δηθάζηκν
ζηηο 12-2-2013.
Εηζεγεη.: θα.Μαπξέηα Καξύδε-δηθεγόξνο Δήκνπ
Η Εηζεγήηξηα αλαθέξεη ηα εμήο:
“Πεξηήιζε ζηελ ππεξεζία κνπ ην αξηζ'97/2012 θιεηήξην ζέζπηζκα ηνπ Εηζαγγειέσο
Πιεκκειεηνδηθώλ Λεπθάδαο,δπλάκεη ηνπ νπνίνπ, θαηεγνξνύληαη
σο ππαίηηνη ηνπ
όηη ζηε Λεπθάδα ηελ 03-10-2008 σο ππάιιεινη θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 13
πεξ.α'Π.Κ,ελεξγώληαο απν θνηλνύ θαη θαηόπηλ ζπλαπόθαζεο,κε πξόζεζε
παξέβεζαλ ηα θαζήθνληα ηεο ππεξεζίαο ηνπο, κε ζθνπό λα πξνζπνξίζνπλ ζε άιινλ
παξάλνκν όθεινο.Σπγθεθξηκέλα ζηνλ αλσηέξσ ηόπν θαη ρξόλν ππν ηελ ηδηόηεηά ηνπ
σο ππαιιήινπ,ππεξεηνύληνο ζηελ Πνιενδνκία Λεπθάδαο σο κεραληθόο θαη
αξκόδηνο ελ πξνθεηκέλσ γηα ηε βεβαίσζε ,ζύληαμε θαη απνζηνιή ζηελ εθάζηνηε
αξκόδηα Δ.Ο.Υ ησλ ρξεκαηηθώλ θαηαιόγσλ κε ηα θάζε θνξά,λνκίκσο -θαη'αξζξν 17
παξ.2,3 Ν.1337/1983 σο ηζρύεη,ζε ζπλδπαζκό κε άξζξν 22 παξ.3 Ν.1577/1985,σο
ηζρύεη θαη άξζξ.3 ηεο ππ'αξηζ'9732/2004 απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ ΠΕΦΩΔΕ επηβαιιόκελα πξνο βεβαίσζε πξόζηηκα αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο ζε πεξίπησζε
δηαπίζησζεο απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ, ελεξγώληαο,δε,απν θνηλνύ θαη θαηόπηλ
ζπλαπόθαζεο θαη ελώ θαηόπηλ ηεο απν 27/11/2007 απηνςίαο πνπ δηελεξγήζεθε απν
ηνπο δύν πξώηνπο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ ζηελ θεηκέλε ζην Φξύλη

Λεπθάδαο,ηδηνθηεζία ηεο Σνθίαο Δνπβίηζα ηνπ Γεσξγίνπ,δηαπηζηώζεθαλ νη -ζηελ
,απν ηελ ίδηα εκεξνκελία, ζρεηηθώο ζπληαρζείζα έθζεζε απηνςίαο αλαθεξόκελεοαπζαίξεηεο θαηαζθεπέο (αλαθαηαζθεπή εθ ζεκειίσλ παιαηάο νηθνδνκήο εκβαδνύ
8,69 η.κ.,κε ύπαξμε ζηέγεο ζηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία απν ιηζνδνκή ηνπ λένπ θηηξίνπ
θαη ππεξύςσζε ηνπ ηζνγείνπ ζε ζρέζε κε ηελ παιαηά θαηάζηαζε θαηά 0,50 κ,κε
ζπλνιηθό ύςνο ππέξβαζεο ηνπ θηηξίνπ ζε ζρέζε κε ηε κειέηε ηεο ππ'αξηζ'1072/2006
άδεηαο επηζθεπήο πεξίπνπ 1,60 κ.)νη θαηεγνξνύκελνη,ππν ηηο πξνξξεζείζεο ηδηόηεηέο
ηνπο, πξνέβεζαλ ζηε ζύληαμε θαη απνζηνιή πξνο ηελ αξκόδηα Δ.Ο.Υ Γαιαηζίνπ
Αηηηθήο ηνπ ππ'αξηζ 15/2008 ρξεκαηηθνύ θαηαιόγνπ,κεηά ηεο επηζπλαπηνκέλεο ζε
απηόλ ηξηπιόηππεο πεξηιεπηηθήο θαηάζηαζεο είζπξαμεο,πνπ αθνξνύζε ην
νηθνλνκηθό έηνο 2007 θαη ζηνλ νπνίν βεβαησλόηαλ κόλν πξόζηηκν αλέγεξζεο ύςνπο
26.155,10 επξώ,ζε ζρέζε κε ηηο δηαπηζησζείζεο ζηα πιαίζηα ηεο πξνξξεζείζεο απν
27-11-2007 έθζεζεο απηνςίαο,απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζηελ αλσηέξσ ηδηνθηεζία ηεο
Σνθίαο Δνπβίηζα ηνπ Γεσξγίνπ θαη όρη πξόζηηκν δηαηήξεζεο,ην νπνίν,θαηα ηηο
αλσηέξσ δηαηάμεηο ζα έπξεπε λα επηβιεζεί γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα απν ηόηε πνπ
άξρηζε ε αλέγεξζε ησλ απζαηξέησλ θαηαζθεπώλ (ήηνη,ελ πξνθεηκέλσ, ηνπιάρηζηνλ
απν ηνλ Ινύιην ηνπ 2007,ζύκθσλα θαη κε ηα ζηνρεία πνπ είραλ ηεζεί ππόςε ηεο
Δηεύζπλζεο Πνιενδνκίαο θαη Φσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηεο Ν.Α Λεπθάδαο) έσο
ηελ ηπρόλ λνκηκνπνίεζή ηνπο ( κε ηελ έθδνζε ε αλαζεώξεζε νηθνδνκηθήο
άδεηαο),άιισο ηελ θαηεδάθηζή ηνπο θαη ην νπνίν πξόζηηκν νξίδεηαη,θαη'αξζξν 3
παξ.3 ηεο ππ'αξηζ' 9732/2004 απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ ΠΕΦΩΔΕ,ίζν κε ην 50% ηνπ
πξνζηίκνπ αλέγεξζεο.Με ηελ πξάμε ηνπο,δε απηή ζθόπεπαλ λα πξνζπνξίζνπλ ζηε
Σνθία Δνπβίηζα ηνπ Γεσξγίνπ,ηδηνθηήηξηα ηνπ νηθνπέδνπ ,επη
ηνπ νπνίνπ
δηαπηζηώζεθαλ νη πξναλαθεξόκελεο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο, παξάλννόθεινο
ζπληζηάκελν ζηε κε επηβάξπλζή ηεο κε ην θαηά ηα παξαπάλσ ππνινγηδόκελν πνζό
πξνζηίκνπ δηαηήξεζεο πνπ αληηζηνηρνύζε ζε απηέο.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, εηζεγνύκαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ
Δήκνπ Λεπθάδαο,
λα δνζεί άκεζα εληνιή ζηε Δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο, Μαπξέηα Καξύδε λα
παξαζηαζεί θαηά ηελ σο άλσ δηθάζηκν ηεο 12εο Φεβξνπαξίνπ 2013 ε ζε
νπνηαδήπνηε άιιε κεη'αλαβνιή δηθάζηκν λα ππεξαζπίζεη ηνλ Κσλζηαληίλν
Μνπξνύηνγινπ, δηνηη θαηεγνξείηαη σο ππαίηηνο ηνπ όηη ζηε Λεπθάδα ηελ 03-10-2008
σο ππάιιεινο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 13 πεξ.α'Π.Κ,ελεξγώληαο απν θνηλνύ θαη
θαηόπηλ ζπλαπόθαζεο,κε πξόζεζε παξέβε ηα θαζήθνληα ηεο ππεξεζίαο ηνπο, κε
ζθνπό λα πξνζπνξίζεη ζε άιινλ παξάλνκν όθεινο.Σπγθεθξηκέλα ζηνλ αλσηέξσ
ηόπν θαη ρξόλν ππν ηελ ηδηόηεηά ηνπ σο ππαιιήινπ,ππεξεηνύληνο ζηελ Πνιενδνκία
Λεπθάδαο σο κεραληθόο θαη αξκόδηνο ελ πξνθεηκέλσ γηα ηε βεβαίσζε ,ζύληαμε θαη
απνζηνιή ζηελ εθάζηνηε αξκόδηα Δ.Ο.Υ ησλ ρξεκαηηθώλ θαηαιόγσλ κε ηα θάζε
θνξά,λνκίκσο -θαη'αξζξν 17 παξ.2,3 Ν.1337/1983 σο ηζρύεη,ζε ζπλδηαζκό κε
άξζξν 22 παξ.3 Ν.1577/1985,σο ηζρύεη θαη άξζξ.3 ηεο ππ'αξηζ'9732/2004
απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ ΠΕΦΩΔΕ -επηβαιιόκελα πξνο βεβαίσζε πξόζηηκα
αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ,
ελεξγώληαο,δε,απν θνηλνύ θαη θαηόπηλ ζπλαπόθαζεο θαη ελώ θαηόπηλ ηεο απν
27/11/2007 απηνςίαο πνπ δηελεξγήζεθε απν ηνπο δύν πξώηνπο ησλ
θαηεγνξνπκέλσλ ζηελ θεηκέλε ζην Φξύλη Λεπθάδαο,ηδηνθηεζία ηεο Σνθίαο Δνπβίηζα
ηνπ Γεσξγίνπ,δηαπηζηώζεθαλ νη -ζηελ ,απν ηελ ίδηα εκεξνκελία, ζρεηηθώο
ζπληαρζείζα έθζεζε απηνςίαο αλαθεξόκελεο-απζαίξεηεο θαηαζθεπέο (αλαθαηαζθεπή
εθ ζεκειίσλ παιαηάο νηθνδνκήο εκβαδνύ 8,69 η.κ.,κε ύπαξμε ζηέγεο ζηελ εμσηεξηθή
ηνηρνπνηία απν ιηζνδνκή ηνπ λένπ θηηξίνπ θαη ππεξύςσζε ηνπ ηζνγείνπ ζε ζρέζε κε
ηελ παιαηά θαηάζηαζε θαηά 0,50 κ,κε ζπλνιηθό ύςνο ππέξβαζεο ηνπ θηηξίνπ ζε
ζρέζε κε ηε κειέηε ηεο ππ'αξηζ'1072/2006 άδεηαο επηζθεπήο πεξίπνπ 1,60 κ.)νη
θαηεγνξνύκελνη,ππν ηηο πξνξξεζείζεο ηδηόηεηέο ηνπο, πξνέβεζαλ ζηε ζύληαμε θαη
απνζηνιή πξνο ηελ αξκόδηα Δ.Ο.Υ Γαιαηζίνπ Αηηηθήο ηνπ ππ'αξηζ 15/2008
ρξεκαηηθνύ θαηαιόγνπ,κεηά ηεο επηζπλαπηνκέλεο ζε απηόλ ηξηπιόηππεο
πεξηιεπηηθήο θαηάζηαζεο είζπξαμεο,πνπ αθνξνύζε ην νηθνλνκηθό έηνο 2007 θαη

ζηνλ νπνίν βεβαησλόηαλ κόλν πξόζηηκν αλέγεξζεο ύςνπο 26.155,10 επξώ,ζε ζρέζε
κε ηηο δηαπηζησζείζεο ζηα πιαίζηα ηεο πξνξξεζείζεο απν 27-11-2007 έθζεζεο
απηνςίαο,απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζηελ αλσηέξσ ηδηνθηεζία ηεο Σνθίαο Δνπβίηζα ηνπ
Γεσξγίνπ θαη όρη πξόζηηκν δηαηήξεζεο,ην νπνίν,θαηα ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζα
έπξεπε λα επηβιεζεί γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα απν ηόηε πνπ άξρηζε ε αλέγεξζε ησλ
απζαηξέησλ θαηαζθεπώλ (ήηνη,ελ πξνθεηκέλσ, ηνπιάρηζηνλ απν ηνλ Ινύιην ηνπ
2007,ζύκθσλα θαη κε ηα ζηνηρεία πνπ είραλ ηεζεί ππόςε ηεο Δηεύζπλζεο
Πνιενδνκίαο θαη Φσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηεο Ν.Α Λεπθάδαο) έσο ηελ ηπρόλ
λνκηκνπνίεζή ηνπο ( κε ηελ έθδνζε ε αλαζεώξεζε νηθνδνκηθήο άδεηαο),άιισο ηελ
θαηεδάθηζή ηνπο θαη ην νπνίν πξόζηηκν νξίδεηαη,θαη'αξζξν 3 παξ.3 ηεο ππ'αξηζ'
9732/2004 απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ ΠΕΦΩΔΕ,ίζν κε ην 50% ηνπ πξνζηίκνπ
αλέγεξζεο. Με ηελ πξάμε ηνπο,δε απηή ζθόπεπαλ λα πξνζπνξίζνπλ ζηε Σνθία
Δνπβίηζα ηνπ Γεσξγίνπ,ηδηνθηήηξηα ηνπ νηθνπέδνπ ,επη ηνπ νπνίνπ δηαπηζηώζεθαλ νη
πξναλαθεξόκελεο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο, παξάλνκν όθεινο ζπληζηάκελν ζηε κε
επηβάξπλζή ηεο κε ην θαηά ηα παξαπάλσ ππνινγηδόκελν πνζό πξνζηίκνπ
δηαηήξεζεο πνπ αληηζηνηρνύζε ζε απηέο”.
Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Επηηξνπή λα ρνξεγήζεη εληνιή ζηε
Δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο, Μαπξέηα Καξύδε .λα παξαζηαζεί θαηά ηελ σο άλσ
δηθάζηκν ε ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεη'αλαβνιή δηθάζηκν θαη λα ππεξαζπίζεη ηνλ
ππάιιειν ηεο Πνιενδνκίαο, Κσζηαληίλν Μνπξνύηνγινπ, ζύκθσλα κε ηα
αλαθεξόκελα ζηε παξαπάλσ εηζήγεζε.
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο
-ηε παξαπάλσ εηζήγεζε
-ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ,
νκόθωλα

απνθαζίδεη

Φνξεγεί εληνιή ζηε Δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο, Μαπξέηα Καξύδε
λα
παξαζηαζεί θαηά ηελ σο άλσ δηθάζηκν ηεο 12εο Φεβξνπαξίνπ 2013 ε ζε
νπνηαδήπνηε άιιε κεη'αλαβνιή δηθάζηκν λα ππεξαζπίζεη ηνλ Κσλζηαληίλν
Μνπξνύηνγινπ,δηνηη θαηεγνξείηαη σο ππαίηηνο ηνπ όηη ζηε Λεπθάδα ηελ 03-10-2008
σο ππάιιεινο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 13 πεξ.α'Π.Κ,ελεξγώληαο απν θνηλνύ θαη
θαηόπηλ ζπλαπόθαζεο,κε πξόζεζε παξέβε ηα θαζήθνληα ηεο ππεξεζίαο ηνπο, κε
ζθνπό λα πξνζπνξίζεη ζε άιινλ παξάλνκν όθεινο.Σπγθεθξηκέλα ζηνλ αλσηέξσ
ηόπν θαη ρξόλν ππν ηελ ηδηόηεηά ηνπ σο ππαιιήινπ,ππεξεηνύληνο ζηελ Πνιενδνκία
Λεπθάδαο σο κεραληθόο θαη αξκόδηνο ελ πξνθεηκέλσ γηα ηε βεβαίσζε ,ζύληαμε θαη
απνζηνιή ζηελ εθάζηνηε αξκόδηα Δ.Ο.Υ ησλ ρξεκαηηθώλ θαηαιόγσλ κε ηα θάζε
θνξά,λνκίκσο -θαη'αξζξν 17 παξ.2,3 Ν.1337/1983 σο ηζρύεη,ζε ζπλδηαζκό κε
άξζξν 22 παξ.3 Ν.1577/1985,σο ηζρύεη θαη άξζξ.3 ηεο ππ'αξηζ'9732/2004
απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ ΠΕΦΩΔΕ -επηβαιιόκελα πξνο βεβαίσζε πξόζηηκα
αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ,
ελεξγώληαο,δε,απν θνηλνύ θαη θαηόπηλ ζπλαπόθαζεο θαη ελώ θαηόπηλ ηεο απν
27/11/2007 απηνςίαο πνπ δηελεξγήζεθε απν ηνπο δύν πξώηνπο ησλ
θαηεγνξνπκέλσλ ζηελ θεηκέλε ζην Φξύλη Λεπθάδαο,ηδηνθηεζία ηεο Σνθίαο Δνπβίηζα
ηνπ Γεσξγίνπ,δηαπηζηώζεθαλ νη -ζηελ ,απν ηελ ίδηα εκεξνκελία, ζρεηηθώο
ζπληαρζείζα έθζεζε απηνςίαο αλαθεξόκελεο-απζαίξεηεο θαηαζθεπέο (αλαθαηαζθεπή
εθ ζεκειίσλ παιαηάο νηθνδνκήο εκβαδνύ 8,69 η.κ.,κε ύπαξμε ζηέγεο ζηελ εμσηεξηθή
ηνηρνπνηία απν ιηζνδνκή ηνπ λένπ θηηξίνπ θαη ππεξύςσζε ηνπ ηζνγείνπ ζε ζρέζε κε
ηελ παιαηά θαηάζηαζε θαηά 0,50 κ,κε ζπλνιηθό ύςνο ππέξβαζεο ηνπ θηηξίνπ ζε
ζρέζε κε ηε κειέηε ηεο ππ'αξηζ'1072/2006 άδεηαο επηζθεπήο πεξίπνπ 1,60 κ.)νη
θαηεγνξνύκελνη,ππν ηηο πξνξξεζείζεο ηδηόηεηέο ηνπο, πξνέβεζαλ ζηε ζύληαμε θαη

απνζηνιή πξνο ηελ αξκόδηα Δ.Ο.Υ Γαιαηζίνπ Αηηηθήο ηνπ ππ'αξηζ 15/2008
ρξεκαηηθνύ θαηαιόγνπ,κεηά ηεο επηζπλαπηνκέλεο ζε απηόλ ηξηπιόηππεο
πεξηιεπηηθήο θαηάζηαζεο είζπξαμεο,πνπ αθνξνύζε ην νηθνλνκηθό έηνο 2007 θαη
ζηνλ νπνίν βεβαησλόηαλ κόλν πξόζηηκν αλέγεξζεο ύςνπο 26.155,10 επξώ,ζε ζρέζε
κε ηηο δηαπηζησζείζεο ζηα πιαίζηα ηεο πξνξξεζείζεο απν 27-11-2007 έθζεζεο
απηνςίαο,απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζηελ αλσηέξσ ηδηνθηεζία ηεο Σνθίαο Δνπβίηζα ηνπ
Γεσξγίνπ θαη όρη πξόζηηκν δηαηήξεζεο,ην νπνίν,θαηα ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζα
έπξεπε λα επηβιεζεί γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα απν ηόηε πνπ άξρηζε ε αλέγεξζε ησλ
απζαηξέησλ θαηαζθεπώλ (ήηνη,ελ πξνθεηκέλσ, ηνπιάρηζηνλ απν ηνλ Ινύιην ηνπ
2007,ζύκθσλα θαη κε ηα ζηνηρεία πνπ είραλ ηεζεί ππόςε ηεο Δηεύζπλζεο
Πνιενδνκίαο θαη Φσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηεο Ν.Α Λεπθάδαο) έσο ηελ ηπρόλ
λνκηκνπνίεζή ηνπο ( κε ηελ έθδνζε ε αλαζεώξεζε νηθνδνκηθήο άδεηαο),άιισο ηελ
θαηεδάθηζή ηνπο θαη ην νπνίν πξόζηηκν νξίδεηαη,θαη'αξζξν 3 παξ.3 ηεο ππ'αξηζ'
9732/2004 απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ ΠΕΦΩΔΕ,ίζν κε ην 50% ηνπ πξνζηίκνπ
αλέγεξζεο. Με ηελ πξάμε ηνπο,δε απηή ζθόπεπαλ λα πξνζπνξίζνπλ ζηε Σνθία
Δνπβίηζα ηνπ Γεσξγίνπ,ηδηνθηήηξηα ηνπ νηθνπέδνπ ,επη ηνπ νπνίνπ δηαπηζηώζεθαλ νη
πξναλαθεξόκελεο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο, παξάλνκν όθεινο ζπληζηάκελν ζηε κε
επηβάξπλζή ηεο κε ην θαηά ηα παξαπάλσ ππνινγηδόκελν πνζό πξνζηίκνπ
δηαηήξεζεο πνπ αληηζηνηρνύζε ζε απηέο.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 12/2013
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο
Ο Πξόεδξνο
ΣΕΛΘΟ ΡΟΚΚΟ
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