ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 34/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 255/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 16η
του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00, ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 27203/16.10.2014 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 εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Γκογκάκης Γρηγόρης
4. Κοντογεώργης Ηλίας
5. Κούρτης Γεώργιος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Καρφάκη Μαριάννα
8. Ζουριδάκης Ευτύχιος
9. Σταµατέλου ∆ήµητρα
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Απόντες
Ουδείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για oρισµό ∆ικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών στην δικάσιµο της 17-10-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη
µετ'αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο προς απόκρουση της από 1 Φεβρουαρίου 2011 αίτησης
ακύρωσης του Σπυρίδωνος Κουκουλιώτη κατά
του Υπουργού Περιβάλλοντος και του ∆ήµου
Λευκάδας κλπ. κατ'αρθρο 72 Ν.3852/2010.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος , Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου
Η Οικονοµική Επιτροπή, οµόφωνα αποφασίζει ότι το θέµα κρίνεται κατεπείγον γιατί πρέπει να
χορηγηθεί άµεσα εντολή στην δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί και να
εκπροσωπήσει τον ∆ήµο σε υπόθεση στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πατρών, την 17/10/2014.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µας η αριθ'28/2011 αίτηση ακύρωσης του Σπυρίδωνος Κουκουλιώτη
κατά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , στην οποία µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Περαιτέρω οι λόγοι της αίτησης ακύρωσης που επικαλείται αναφέρουν ότι η αριθ'3671/20/9/2010
απόφαση της ∆/νσης Πολεοδοµίας είναι αόριστη ,άκυρη ως έγγραφο και αναιτιολόγητη. ∆ιότι η
ανακληθείσα άδεια 404/2006 είναι νόµιµη και παράνοµα ανεκλήθη .Συγκεκριµένα η οικοδοµή του
βρίσκεται εντός του παραδοσιακού οικισµού Αγ.Νικήτα Λευκάδος, που είναι διατηρητέος και κατά
τόπο εποπτεύεται απο το ΥΠΕΧΩ∆Ε πλην όµως γειτνιάζει µε τον Ιερό Ναό Αγίου Νικήτα που είναι
νεώτερο Βυζαντινό Μνηµείο και εποπτεύεται απο το Υπ.Πολιτισµού 22η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων.
Επικουρικά µη νόµιµα και εσφαλµένα οι ΕΠΑΕ απεφάσισαν την απόρριψη της αρχιτεκτονικής του
µελέτης. Επίσης η πολεοδοµία Λευκάδας παρέλειψε να υποβάλει αρµοδίως τη νέα αρχιτεκτονική
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µελέτη που υπέβαλε µε αριθ΄πρωτ.598/2009 και έκτοτε παραµένει αδρανής. Κατ'ακολουθίαν ζητά να
γίνει δεκτή η προσφυγή του. Να ανακληθούν άλλως ακυρωθούν οι προσβαλλόµενες αποφάσεις και
παραλείψεις της υπηρεσίας ,προκειµένου να ισχύσει και επαναλειτουργήσει ή άλλως να του
επαναχορηγηθεί η 404/2006 άδεια του. Να ακυρωθούν, άλλως να αγνοηθούν σαν µη νόµιµες οι
αποφάσεις των ΕΠΑΕ .Να ανακληθεί, µετά απο αυτά το υπ'αριθ' πρωτ.2183/10-5-2007 έγγραφο της
πολεοδοµίας Λευκάδας µε το οποίο διεκόπησαν οι εργασίες στην οικοδοµή του, µε βάση την πιο
πάνω άδεια.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να συζητηθεί το παρόν θέµα και να αποφασίσει η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να
χορηγήσει εντολή στην Μαυρέτα Καρύδη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας να παρασταθεί και να
αποκρούσει την από: 1) 1/2/2011 και αριθµό κατάθεσης 28/2011 αίτηση ακύρωσης του Σπυρίδωνος
Κουκουλιώτη η οποία στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και του Υπουργού Περιβάλλοντος περί
ακύρωσης, 2) της αρ. 2706/2010 αποφάσεως ∆/νσεως Πολεοδοµίας ΧΠ. Νοµαρχ. Αυτ/σης
Λευκάδος, 3) της παραλείψεως εκδόσεως αποφάσεως επι των απο 18-10-2010 και 22-10-2010
ενστάσεων του κατα των υπ'αριθ'3671/2010 και 4097/2010, της αριθ' 4) 3671/2010 και 4097/2010
αποφάσεων ∆/νσεως Πολεοδοµίας ΧΠ. Νοµαρχ. Αυτ/σης Λευκάδος, η οποία εκδικάζεται ενώπιον
του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών , κατά την δικάσιµο της 17-10-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'
αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και εν γένει να συντάξει υπόµνηµα τυχόν πρόσθετους λόγους και κάθε
διαδικαστική ενέργεια η οποία ήθελε απαιτηθεί για τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας .»
Στη συνέχεια η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, έδωσε διευκρινήσεις για την υπόθεση.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στην Μαυρέτα Καρύδη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας
να
παρασταθεί και να αποκρούσει την από: 1) 1/2/2011 και αριθµό κατάθεσης 28/2011 αίτηση
ακύρωσης του Σπυρίδωνος Κουκουλιώτη η οποία στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και του
Υπουργού Περιβάλλοντος
περί ακύρωσης, 2) της αρ. 2706/2010 αποφάσεως ∆/νσεως
Πολεοδοµίας ΧΠ. Νοµαρχ. Αυτ/σης Λευκάδος, 3) της παραλείψεως εκδόσεως αποφάσεως επι των
απο 18-10-2010 και 22-10-2010 ενστάσεων του κατα των υπ'αριθ'3671/2010 και 4097/2010, της αριθ'
4) 3671/2010 και 4097/2010 αποφάσεων ∆/νσεως Πολεοδοµίας ΧΠ. Νοµαρχ. Αυτ/σης Λευκάδος, η
οποία εκδικάζεται ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών , κατά την δικάσιµο της 17-10-2014 ή
σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και εν γένει να συντάξει υπόµνηµα τυχόν
πρόσθετους λόγους και κάθε διαδικαστική ενέργεια η οποία ήθελε απαιτηθεί για τα έννοµα
συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 255/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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