Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:34/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:306/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 15η του
μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
33355/11.11.2011 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 επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5] Mαργέλης Γεώργιος
6] Μπραντζουκάκης Νικολ
7) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαζής Αναστάσιος
2. Πεντεσπίτης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.34-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για Ορισμό Δικηγόρου για άσκηση
προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων ,κατά
αποσπάσματος πρακτικού συνεδρίασης ειδικής επιτροπής του άρθρου 5 του
Ν.1943/91.
Εισηγητής:κα.Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
« Περιήλθε στην υπηρεσία μου το αριθ’7/4/10/2011 απόσπασμα πρακτικού
συνεδρίασης της ειδικής επιτροπής του άρθρου 5 του Ν.1943/91.
Το ως άνω απόσπασμα αφού εξέτασε την από 140903/8/2010 αίτηση του
Κ.Μακρή Χρήστου που εστρέφετο κατά του Δήμου Λευκάδας, αναφέρει επι λέξει τα
παρακάτω.
Επειδή η νόμιμη προθεσμία για τη διεκπεραίωση της ανωτέρω αίτησης ήταν
(50 ) ημέρες από την κατάθεση της στην ελεγχόμενη υπηρεσία ,ήτοι μέχρι την 2207-2010 (άρθρο 4 παρ.1 ν.2690/1999, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 11
παρ.1 και 2 του ν.3230/2004 και το άρθρο 6 του ν.3242/2004.
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η ελεγχόμενη Υπηρεσία δεν απάντησε στον
αιτούντα εντός των νομίμων προθεσμιών, που συντρέχουν οι κατά το νόμο
προυποθέσεις για την καταβολή αποζημίωσης για την κρινόμενη αίτηση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1943/91, όπως τροποποιήθηκε και

συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου11 του Ν.3230/2004 και τις διατάξεις του
άρθρου 6 του Ν.3242/2004 ,προς τούτο η ως άνω επιτροπή έκαμε δεκτή την
κρινόμενη αίτηση και επιδικάζει σε βάρος του Δήμου Λευκάδας και υπέρ του
αιτούντος το χρηματικό ποσό των χιλίων ευρώ (1000). Συνεπώς επιβλήθηκε
πρόστιμο στο Δήμο Λευκάδας διότι δεν απάντησε μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα
των 50 ημερών που έχει περιθώρια εκ του νόμου να απαντήσει στον πολίτη.
Για την ως άνω επιβληθείσα ποινή δύναται ο Δήμος Λευκάδας να ασκήσει προσφυγή
στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, παρελθούσης της προθεσμίας απράκτου πρέπει
να καταβάλλει. το ποσόν των χιλίων ευρώ στον Μακρή Χρήστο.
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας, να δοθεί εντολή
στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, να ασκήσει άμεσα προσφυγή κατά της ως άνω
7/2011 απόφασης της επιτροπής ώστε να έχει περιθώρια να προασπίσει τα νόμιμα
δικαιώματά του » .
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει να δοθεί εντολή στη Δικηγόρο του
Δήμου Λευκάδας, να ασκήσει άμεσα προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια
κατά της ως άνω απόφασης 7/2011 απόφασης της επιτροπής ώστε να έχει
περιθώρια να προασπίσει τα νόμιμα δικαιώματά του.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα αποφασίζει
Χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, να ασκήσει άμεσα προσφυγή
στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια κατά της ως άνω απόφασης 7/2011 απόφασης
της επιτροπής ώστε να έχει περιθώρια να προασπίσει τα νόμιμα δικαιώματά του.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:306/2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

