Απόζπαζκα
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ:1/2013 πλεδξίαζεο ηεο Oηθνλνκηθήο
Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο.
Αξηζ. Απόθ:11/2013
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.
10ν 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 29-1-2013.
Εηζεγεη.: θα.Μαπξέηα Καξύδε-δηθεγόξνο Δήκνπ
Η Εηζεγήηξηα αλαθέξεη ηα εμήο:
“ Πεξηήιζε ζηελ ππεξεζία κνπ ην αξηζ'37/2012 θιεηήξην ζέζπηζκα ηνπ Εηζαγγειέσο
Πιεκκειεηνδηθώλ Λεπθάδαο,δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ν Μνπξνύηνγινπ Κσζηαληίλνο
θαηεγνξείηαη σο ππαίηηνο ηνπ όηη ζηε Λεπθάδα ηελ 16-7-2007 σο ππάιιεινο θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 13 πεξ.α ΠΚ ,κε πξόζεζε παξέβε ηα θαζήθνληα ηεο ππεξεζίαο
ηνπ,κε ζθνπό λα πξνζπνξίζεη ζε άιινλ παξάλνκν όθεινο. Σπγθεθξηκέλα,ζηνλ
αλσηέξσ ηόπν θαη ρξόλν,ππν ηελ ηδηόηεηα ηνπ σο ηνπνγξάθνπ κεραληθνύ κε Α'
βαζκό, ππεξεηνύληνο ζην ηκήκα Πνιενδνκίαο θαη Πνιενδνκηθώλ Εθαξκνγώλ ηεο
Ν.Α Λεπθάδαο,πξνέβε ππν ηελ πξνξξεζείζα ηδηόηεηά ηνπ,θη ελόςεη ηεο απν 16-72007 αλαζεώξεζεο ηεο κε αξηζκ.129/11/4/2006 άδεηαο Οηθνδνκήο θαηαζθεπήο
δηώξνθεο νηθνδνκήο κε ππόγεην,ηδηνθηεζίαο ησλ Επζηαζίνπ Δνπβίηζα ηνπ Φξήζηνπ
θαη Δήκεηξαο Ζαβηηζάλνπ ηνπ Γεξαζίκνπ ζην Φξύλη Λεπθάδαο σο πξνο ην
δηάγξακκα θάιπςεο γηα ηε ζέζε ηνπ θηηξίνπ (πνπ έιαβε ρώξα,γελνκέλεο
δεθηήο,αληίζηνηρα, ηεο ππ'αξηζ' πξση.3244/12/07/2007 αίηεζεο ηνπ Επζηαζίνπ
Δνπβίηζα ηνπ Φξήζηνπ θαη ελόςεη ηεο ππ'αξηζ'πξση.2807/14-4-2007 απόθαζεο ηνπ
Ννκάξρε Λεπθάδαο πεξί εμαίξεζεο απν ηελ θαηεδάθηζε), ζηε ζπλέρηζε ησλ

νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ πνπ είραλ δηαθνπεί ζηελ ελ ιόγσ νηθνδνκή δπλάκεη ηνπ
ππ'αξηζ' πξση.νηθ.3299/07 απν 16-07-2007 εγγξάθνπ ηεο Δηεύζπλζεο Πνιενδνκίαο Φσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο Ν.Α Λεπθάδαο,ελώ όθεηιαλ λα απόζρνπλ απν απηήλ
ηελ ελέξγεηα, θαζώο ε ππ'αξηζ'πξση. ζπλέρηζε εξγαζηώλ ζηελ ππ'αξηζ'129/11-4-2006
άδεηα νηθνδνκήο δόζεθε ρσξίο λα ειεγρζεί εάλ ήξζεζαλ κε θάζε λόκηκν ηξόπν όινη
νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είρε επηβιεζεί ,δπλάκεη ηνπ ππ'αξηζ'πξση.1583/2/4/2007
απν 3-5-2007 εγγξάθνπ ηνπ ηκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Πνιενδνκηθώλ Εθαξκνγώλ
ηεο Ν.Α Λεπθάδαο,ε δηαθνπή ησλ εξγαζηώλ ζηελ ελ ιόγσ νηθνδνκή (ηήξεζε ησλ
απαηηνύκελσλ εθ ηνπ λόκνπ απνζηάζεσλ ηεο νηθνδνκήο απν ηελ παξαρώξεζε ηνπ
θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ύπαξμε ε κε ξέκαηνο θαη ηήξεζε ησλ λόκηκσλ απνζηάζεσλ
απν απηό,απαίηεζε κεηαγξαθήο ησλ πξάμεσλ παξαρώξεζεο)θαη εάλ δελ ππάξρνπλ
θη άιινη ιόγνη ,νη νπνίνη δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ επηβνιή ηεο δηαθνπήο,αιιά θαη
ρσξίο λα έρεη θαηαγξαθεί πιήξσο θαη ζαθώο ζην έγγξαθν ζπλέρηζεο ησλ εξγαζηώλ
ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ήξζε θαζέλαο μερσξηζηά απν ηνπο ιόγνπο,γηα ηνπο νπνίνπο
είρε πξνεγνπκέλσο επηβιεζεί ε δηαθνπή,θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1,3β ηεο κε
αξηζ'32924/23/1995 εγθπθιίνπ ηνπ ΠΕΦΩΔΕ.Με ηηο πξάμεηο ηνπ δε απηέο ζθόπεπε λα
πξνζπνξίζεη ζηνλ Επζηάζην Δνπβίηζα ηνπ Φξήζηνπ θαη Δήκεηξα Ζαβηηζάλνπ ηνπ
Γεξαζίκνπ,
ζπληδηνθηήηεο
ηνπ
πξναλαθεξζέληνο
νηθνπέδνπ,παξάλνκν
όθεινο,ζπληζηάκελν ζηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο δηώξνθεο νηθνδνκήο κε
ππόγεην ζην Φξύλη Λεπθάδαο, ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ λόκηκσλ,ηηζέκελσλ απν ηελ
πνιενδνκηθή λνκνζεζία θαηά ηα αλσηέξσ πξνππνζέζεσλ.
Αξζξα 1,13α 14,16,18,26 παξ.1α,27,51,53,57,6163,64,79,259,263 Π.Κ άξζξν 1,3β
ηεο κε αξηζ.32924/23/1995 εγθπθιίνπ ηνπ ΥΠΕΦΩΔΕ.
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 ε ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεη'αλαβνιή δηθάζηκν θαη λα
ππεξαζπίζεη ηνλ Κσζηαληίλν Μνπξνύηνγινπ, δηόηη θαηεγνξείηαη σο ππαίηηνο ηνπ όηη
ζηε Λεπθάδα ηελ 16-7-2007 σο ππάιιεινο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 13 πεξ.α ΠΚ
,κε πξόζεζε παξέβε ηα θαζήθνληα ηεο ππεξεζίαο ηνπ,κε ζθνπό λα πξνζπνξίζεη ζε
άιινλ παξάλνκν όθεινο. Σπγθεθξηκέλα,ζηνλ αλσηέξσ ηόπν θαη ρξόλν,ππν ηελ
ηδηόηεηα ηνπ σο ηνπνγξάθνπ κεραληθνύ κε Α' βαζκό, ππεξεηνύληνο ζην ηκήκα
Πνιενδνκίαο θαη Πνιενδνκηθώλ Εθαξκνγώλ ηεο Ν.Α Λεπθάδαο,πξνέβε ππν ηελ
πξνξξεζείζα ηδηόηεηά ηνπ,θη ελόςεη ηεο απν 16-7-2007 αλαζεώξεζεο ηεο κε
αξηζκ.129/11/4/2006 άδεηαο Οηθνδνκήο θαηαζθεπήο δηώξνθεο νηθνδνκήο κε
ππόγεην,ηδηνθηεζίαο ησλ Επζηαζίνπ Δνπβίηζα ηνπ Φξήζηνπ θαη Δήκεηξαο Ζαβηηζάλνπ
ηνπ Γεξαζίκνπ ζην Φξύλη Λεπθάδαο σο πξνο ην δηάγξακκα θάιπςεο γηα ηε ζέζε ηνπ
θηηξίνπ
(πνπ
έιαβε
ρώξα,γελνκέλεο
δεθηήο,αληίζηνηρα,
ηεο
ππ'αξηζ'
πξση.3244/12/07/2007 αίηεζεο ηνπ Επζηαζίνπ Δνπβίηζα ηνπ Φξήζηνπ θαη ελόςεη
ηεο ππ'αξηζ'πξση.2807/14-4-2007 απόθαζεο ηνπ Ννκάξρε Λεπθάδαο πεξί εμαίξεζεο
απν ηελ θαηεδάθηζε), ζηε ζπλέρηζε ησλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ πνπ είραλ δηαθνπεί
ζηελ ελ ιόγσ νηθνδνκή δπλάκεη ηνπ ππ'αξηζ' πξση.νηθ.3299/07 απν 16-07-2007
εγγξάθνπ ηεο Δηεύζπλζεο Πνιενδνκίαο -Φσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο Ν.Α
Λεπθάδαο,ελώ όθεηιαλ λα απόζρνπλ απν απηήλ ηελ ελέξγεηα, θαζώο ε
ππ'αξηζ'πξση.ζπλέρηζε εξγαζηώλ ζηελ ππ'αξηζ'129/11-4-2006 άδεηα νηθνδνκήο
δόζεθε ρσξίο λα ειεγρζεί εάλ ήξζεζαλ κε θάζε λόκηκν ηξόπν όινη νη ιόγνη γηα ηνπο
νπνίνπο είρε επηβιεζεί ,δπλάκεη ηνπ ππ'αξηζ'πξση.1583/2/4/2007 απν 3-5-2007
εγγξάθνπ ηνπ ηκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Πνιενδνκηθώλ Εθαξκνγώλ ηεο Ν.Α
Λεπθάδαο,ε δηαθνπή ησλ εξγαζηώλ ζηελ ελ ιόγσ νηθνδνκή (ηήξεζε ησλ
απαηηνύκελσλ εθ ηνπ λόκνπ απνζηάζεσλ ηεο νηθνδνκήο απν ηελ παξαρώξεζε ηνπ
θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ύπαξμε ε κε ξέκαηνο θαη ηήξεζε ησλ λόκηκσλ απνζηάζεσλ
απν απηό,απαίηεζε κεηαγξαθήο ησλ πξάμεσλ παξαρώξεζεο)θαη εάλ δελ ππάξρνπλ
θη άιινη ιόγνη ,νη νπνίνη δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ επηβνιή ηεο δηαθνπήο,αιιά θαη
ρσξίο λα έρεη θαηαγξαθεί πιήξσο θαη ζαθώο ζην έγγξαθν ζπλέρηζεο ησλ εξγαζηώλ
ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ήξζε θαζέλαο μερσξηζηά απν ηνπο ιόγνπο,γηα ηνπο νπνίνπο

είρε πξνεγνπκέλσο επηβιεζεί ε δηαθνπή,θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1,3β ηεο κε
αξηζ'32924/23/1995 εγθπθιίνπ ηνπ ΠΕΦΩΔΕ.Με ηηο πξάμεηο ηνπ δε απηέο ζθόπεπε λα
πξνζπνξίζεη ζηνλ Επζηάζην Δνπβίηζα ηνπ Φξήζηνπ θαη Δήκεηξα Ζαβηηζάλνπ ηνπ
Γεξαζίκνπ,ζπληδηνθηήηεο
ηνπ
πξναλαθεξζέληνο
νηθνπέδνπ,παξάλνκν
όθεινο,ζπληζηάκελν ζηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο δηώξνθεο νηθνδνκήο κε
ππόγεην ζην Φξύλη Λεπθάδαο, ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ λόκηκσλ,ηηζέκελσλ απν ηελ
πνιενδνκηθή λνκνζεζία θαηά ηα αλσηέξσ πξνππνζέζεσλ
Αξζξα 1,13α 14,16,18,26 παξ.1α,27,51,53,57,6163,64,79,259,263 Π.Κ άξζξν 1,3β
ηεο κε αξηζ.32924/23/1995 εγθπθιίνπ ηνπ ΥΠΕΦΩΔΕ”.
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 29-1-13, ε ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεη'αλαβνιή
δηθάζηκν θαη λα ππεξαζπίζεη ηνλ Κσζηαληίλν Μνπξνύηνγινπ, δηόηη θαηεγνξείηαη σο
ππαίηηνο ηνπ όηη ζηε Λεπθάδα ηελ 16-7-2007 σο ππάιιεινο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 13 πεξ.α ΠΚ ,κε πξόζεζε παξέβε ηα θαζήθνληα ηεο ππεξεζίαο ηνπ,κε
ζθνπό λα πξνζπνξίζεη ζε άιινλ παξάλνκν όθεινο. Σπγθεθξηκέλα,ζηνλ αλσηέξσ
ηόπν θαη ρξόλν,ππν ηελ ηδηόηεηα ηνπ σο ηνπνγξάθνπ κεραληθνύ κε Α' βαζκό,
ππεξεηνύληνο ζην ηκήκα Πνιενδνκίαο θαη Πνιενδνκηθώλ Εθαξκνγώλ ηεο Ν.Α
Λεπθάδαο,πξνέβε ππν ηελ πξνξξεζείζα ηδηόηεηά ηνπ,θη ελόςεη ηεο απν 16-7-2007
αλαζεώξεζεο ηεο κε αξηζκ.129/11/4/2006 άδεηαο Οηθνδνκήο θαηαζθεπήο δηώξνθεο
νηθνδνκήο κε ππόγεην,ηδηνθηεζίαο ησλ Επζηαζίνπ Δνπβίηζα ηνπ Φξήζηνπ θαη
Δήκεηξαο Ζαβηηζάλνπ ηνπ Γεξαζίκνπ ζην Φξύλη Λεπθάδαο σο πξνο ην δηάγξακκα
θάιπςεο γηα ηε ζέζε ηνπ θηηξίνπ (πνπ έιαβε ρώξα,γελνκέλεο δεθηήο,αληίζηνηρα, ηεο
ππ'αξηζ' πξση.3244/12/07/2007 αίηεζεο ηνπ Επζηαζίνπ Δνπβίηζα ηνπ Φξήζηνπ θαη
ελόςεη ηεο ππ'αξηζ'πξση.2807/14-4-2007 απόθαζεο ηνπ Ννκάξρε Λεπθάδαο πεξί
εμαίξεζεο απν ηελ θαηεδάθηζε), ζηε ζπλέρηζε ησλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ πνπ είραλ
δηαθνπεί ζηελ ελ ιόγσ νηθνδνκή δπλάκεη ηνπ ππ'αξηζ' πξση.νηθ.3299/07 απν 16-072007 εγγξάθνπ ηεο Δηεύζπλζεο Πνιενδνκίαο -Φσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο Ν.Α
Λεπθάδαο,ελώ όθεηιαλ λα απόζρνπλ απν απηήλ ηελ ελέξγεηα, θαζώο ε
ππ'αξηζ'πξση.ζπλέρηζε εξγαζηώλ ζηελ ππ'αξηζ'129/11-4-2006 άδεηα νηθνδνκήο
δόζεθε ρσξίο λα ειεγρζεί εάλ ήξζεζαλ κε θάζε λόκηκν ηξόπν όινη νη ιόγνη γηα ηνπο
νπνίνπο είρε επηβιεζεί ,δπλάκεη ηνπ ππ'αξηζ'πξση.1583/2/4/2007 απν 3-5-2007
εγγξάθνπ ηνπ ηκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Πνιενδνκηθώλ Εθαξκνγώλ ηεο Ν.Α
Λεπθάδαο,ε δηαθνπή ησλ εξγαζηώλ ζηελ ελ ιόγσ νηθνδνκή (ηήξεζε ησλ
απαηηνύκελσλ εθ ηνπ λόκνπ απνζηάζεσλ ηεο νηθνδνκήο απν ηελ παξαρώξεζε ηνπ
θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ύπαξμε ε κε ξέκαηνο θαη ηήξεζε ησλ λόκηκσλ απνζηάζεσλ
απν απηό,απαίηεζε κεηαγξαθήο ησλ πξάμεσλ παξαρώξεζεο)θαη εάλ δελ ππάξρνπλ
θη άιινη ιόγνη ,νη νπνίνη δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ επηβνιή ηεο δηαθνπήο,αιιά θαη
ρσξίο λα έρεη θαηαγξαθεί πιήξσο θαη ζαθώο ζην έγγξαθν ζπλέρηζεο ησλ εξγαζηώλ
ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ήξζε θαζέλαο μερσξηζηά απν ηνπο ιόγνπο,γηα ηνπο νπνίνπο
είρε πξνεγνπκέλσο επηβιεζεί ε δηαθνπή,θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1,3β ηεο κε

αξηζ'32924/23/1995 εγθπθιίνπ ηνπ ΠΕΦΩΔΕ.Με ηηο πξάμεηο ηνπ δε απηέο ζθόπεπε λα
πξνζπνξίζεη ζηνλ Επζηάζην Δνπβίηζα ηνπ Φξήζηνπ θαη Δήκεηξα Ζαβηηζάλνπ ηνπ
Γεξαζίκνπ,ζπληδηνθηήηεο
ηνπ
πξναλαθεξζέληνο
νηθνπέδνπ,παξάλνκν
όθεινο,ζπληζηάκελν ζηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο δηώξνθεο νηθνδνκήο κε
ππόγεην ζην Φξύλη Λεπθάδαο, ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ λόκηκσλ,ηηζέκελσλ απν ηελ
πνιενδνκηθή λνκνζεζία θαηά ηα αλσηέξσ πξνππνζέζεσλ
Αξζξα 1,13α 14,16,18,26 παξ.1α,27,51,53,57,6163,64,79,259,263 Π.Κ άξζξν 1,3β
ηεο κε αξηζ.32924/23/1995 εγθπθιίνπ ηνπ ΥΠΕΦΩΔΕ.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 11/2013
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο
Ο Πξόεδξνο
ΣΕΛΘΟ ΡΟΚΚΟ

Σα Μέιε
Όπωο αλαθέξνληαη παξαπάλω

