Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:20/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:179/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στη 13η του
μήνα Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.21117 /
08.07.2011 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
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Αντρέας
3) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
4]Γαζής Αναστάσιος
5] Πεντεσπίτης Νίκος
6]Ζουριδάκης Ευτύχιος
7] Μαργέλης Γεώργιος
8] Mπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Αναπληρώτρια Γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής κ.Σταματέλου, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
8ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.20-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Aπόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ορισμό Δικηγόρου για
παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.
Εισηγήτρια: κ. Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος του Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι,
«Περιήλθε στην υπηρεσία μου η από 16 Ιουνίου 2011 αίτηση , αναστολής της
Δήμητρας Πολίτη και Αικατερίνης Πολίτη κατά της αριθ’6002/15/12/2010 απόφασης
του Νομάρχη Λευκάδας η οποία αφορά στην διορθωμένη υπ’αριθ’16/10 πράξη
εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου Βασιλικής- Πόντης Δήμου Απολλωνίων και η
οποία αναρτήθηκε στο πρώην Δημαρχείο Απολλωνίων με αριθμ πρωτ.7965/28-122010πράξη του.
Η ως άνω αίτηση αναστολής ασκήθηκε κατά της 16/10 πράξης εφαρμογής με
σκοπό να ανασταλεί η εκτέλεση των προσβαλλομένων πράξεων μέχρις εκδόσεως
αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως και δη να διαταχθεί η αναστολή
μεταγραφής των προσβαλλόμενων πράξεων όσον αφορά ΠΡΩΤΟΝ στα με αριθμούς
κτηματογράφησης 0109016 και 0109028 οικόπεδα του οικοδομικού τετραγώνου με
αριθμό 54, και ΔΕΥΤΕΡΟΝ όσον αφορά στο οικόπεδο με αριθμό κτηματογράφησης
0107028 των οικοδομικών τετραγώνων 50 και 51 και στο οικόπεδο με αριθμό
κτηματογράφησης0106023 του οικοδομικού τετραγώνου 47.

Για τους παραπάνω λόγους, εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λευκάδας, να μου δοθεί εντολή , να παρασταθώ και να υπερασπίσω τα δικαιώματα
του Δήμου Λευκάδας κατά της ως άνω αίτησης αναστολής με την ταυτόχρονη
προσκόμιση στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας του φακέλου της ως άνω
υπόθεσης».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για τη χορήγηση
εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου να παρασταθεί και να υπερασπίσει τα δικαιώματα
του Δήμου κατά της ως άνω υπόθεσης.
Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα αποφασίζει
Να δοθεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας κ. Μαυρέτα Καρύδη, να
παρασταθεί και να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας κατά την ως
άνω αίτηση αναστολής της κ. Δήμητρας Πολίτη και κ. Αικατερίνης Πολίτη ενώπιον
του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:179 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

