ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 32/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 263/2015

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 12 του µήνα Οκτωβρίου του έτους
2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ. 21752/8-10-2015 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι
(6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Σέρβος Κων/νος
6. Βλάχος Κων/νος
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σταµατέλου ∆ήµητρα
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη θέση του κ.
Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 7 της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση
και εκπροσώπηση της αίτησης της προσφυγής του Αναστάσιου Γράψα κατά του Αντινοµάρχη Λευκάδας
Ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στη συνεδρίαση της 21/10/2015 ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την γνωµοδότηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η προσφυγή του Αναστασίου Γράψα δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα
ακόλουθα:
Ο ως άνω παραπονείται δήθεν , ότι η απόφαση επιβολής προστίµου της επιτροπής κρίσεως αυθαιρέτων της
τέως Πολεοδοµίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Λευκάδας της οποίας ειδικός διάδοχος είναι ο ∆ήµος
Λευκάδας , πάσχει ακυρότητας, διότι κατά της ανωτέρω πράξεως άσκησε την µε αριθµό πρωτοκόλλου
(εισερχόµενου εγγράφου) 648/16-02-2009 ένστασή του η οποία εκδικάστηκε από την επιτροπή κρίσεως
αυθαιρέτων της Πολεοδοµίας Λευκάδας( της Νοµ. Αυτ. Λευκάδας) ήτοι την επιτροπή του άρθρου 4 του
π.δ/τος267/1998 η οποία ελέγχει την διοικητική πράξη (εν προκειµένω την έκθεση αυτοψίας και επιβολής
προστίµου) τόσο ως προς την νοµιµότητα της όσο και ως προς την ουσία της υποθέσεως (προς τούτο άλλωστε
και η εκδιδόµενη απόφαση της ανωτέρω επιτροπής είναι οριστική προσβαλλόµενη µόνο ενώπιον των αρµοδίων
διοικητικών ∆ικαστηρίων).
Η ανωτέρω επιτροπή αυθαιρέτων επί της ανωτέρω µε αριθµό πρωτ. 2696/03-07-2006 ενστάσεως του εξέδωσε
την από 27-04-2009 προσβαλλόµενη απόφασή της, δια της οποίας απέρριψε την ένσταση του τύποις ως
εκπρόθεσµο, παρόλο ότι δήθεν απέδειξε πλήρως δια πλήθους εγγράφων ότι η έκθεση αυτοψίας δεν απεδόθη
νοµίµως σε αυτόν καθότι δεν διέµενε επι της οδού Λυµπεροπούλου 50- συνοικία Ελληνορώσσων αλλά επί της
οδού Σκίπη 9 τκ. 11525 και συνεπώς δεν έλαβε γνώση της εκθέσεως αυτοψίας και των στοιχείων της έτσι που
να την πλήξει ή µε την άσκηση προσφυγής ή µε την άσκηση ενστάσεως όπου αυτή ήταν ανακριβής.
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Γιατί εσφαλµένα και µη νόµιµα και χωρίς ουδεµία αιτιολογία απερρίφθη η ενδικοφανής προσφυγή µου επί τω
λόγω ότι << … µετά από επικοινωνία µε το Υπουργείο, η ένσταση του είναι εκπρόθεσµη …>> ενώ έπρεπε η
απόφαση να είναι επαρκώς αιτιολογηµένη µε αναφορά στον Νόµο και τα περιστατικά τα οποία η επιτροπή θα
έκανε δεκτή τύποις την ένσταση του επί τω λόγω ότι κατά τον χρόνο της επιδόσεως (το απέδειξε µε πλήθος
εγγράφων εξ άλλου ) δεν διέµενα επί της οδού Λυµπεροπούλου αλλά επί της οδού Σκίπη 9 και θα εξέταζε ουσία
την ένσταση του και ασφαλώς θα έκανε δεκτή την από 16-02-2009 αίτηση θεραπείας (ένσταση) που υπέβαλλε
και έλαβε αριθµ. Πρωτ.648/16-02-2009.
Γιατί εσφαλµένα και µη νόµιµα επιβλήθηκε το παραπάνω πρόστιµο εναντίον του καθόσον δεν έλαβα γνώση της
προσβαλλόµενης εκθέσεως αυτοψίας, καθότι η απόφαση δεν του επειδόθηκε νοµίµως ή τέλος πάντων δεν
περιήλθε σε γνώση παρά όταν έλαβε κλήση από τον Εισαγγελέα Λευκάδος για να εµφανισθεί δικαστεί στο
ακροατήριο του Μονοµελούς Πληµ/κείου Καρυάς Λευκάδας. Αξιοσηµείωτο εν προκειµένω είναι ότι παρόλο ότι
κλήθηκε να δικαστεί ως κάτοικος Εξάνθειας, έλαβε γνώση και αµέσως προσέλαβε δικηγόρο και στράφηκε κατά
της προσβαλλόµενης πράξης. Γιατί εσφαλµένα και µη νόµιµα επιβλήθηκε το παραπάνω πρόστιµο εναντίον του
γιατί η αναφερόµενη ανωτέρω άδεια µικρής κλίµακας του ενεκρίθη ( αριθµ. Πρωτ.940/28-02-2007). Στην άδεια
µάλιστα δεν αναφέρεται το υλικό κατασκευής της µε αποτέλεσµα καλόπιστα να πιστεύει ότι µπορούσε να
κατασκευάσει και µε ελαφρούς σιδηροδοκούς.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι προς την οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να αποφασίσει περί της χορήγησης εντολής
στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί κατά την ως άνω δικάσιµο στις 21-10-2015
ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου, µεταβατικού Λευκάδας και να αποκρούσει την από 10-6-2009 και αριθµό κατάθεσης 123/2009
προσφυγή του Αναστασίου Γράψα που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδος ως ειδικού διαδόχου της πρώην
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας προς ακύρωση της 27-4-2009 απόφασης της επιτροπής κρίσεως
αυθαιρέτων της Πολεοδοµίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Λευκάδας του άρθρου 4 του π.δ 267/1988
εκδοθείσης επι της µε αριθ' πρωτ.2246/16-05-2009 ενστάσεως και κατά της απο 24-5-2007 έκθεσης αυτοψίας
αυθαίρετης κατασκευής και επιβολής προστίµων .
Εν γένει να υποστηρίξει τα νόµιµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας, ως καθολικού διαδόχου της πρώην
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης καταθέτοντας υπόµνηµα η τυχόν πρόσθετους λόγους και κάθε διαδικαστική πράξη
η οποία ήθελε απαιτηθεί.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Χορηγεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί κατά την ως άνω
δικάσιµο στις 21-10-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, µεταβατικού Λευκάδας και να αποκρούσει την από 10-62009 και αριθµό κατάθεσης 123/2009 προσφυγή του Αναστασίου Γράψα που στρέφεται κατά του ∆ήµου
Λευκάδος ως ειδικού διαδόχου της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας προς ακύρωση της 27-42009 απόφασης της επιτροπής κρίσεως αυθαιρέτων της Πολεοδοµίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Λευκάδας
του άρθρου 4 του π.δ 267/1988 εκδοθείσης επι της µε αριθ' πρωτ.2246/16-05-2009 ενστάσεως και κατά της
απο 24-5-2007 έκθεσης αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής και επιβολής προστίµων .
Εν γένει να υποστηρίξει τα νόµιµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας, ως καθολικού διαδόχου της πρώην
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης καταθέτοντας υπόµνηµα η τυχόν πρόσθετους λόγους και κάθε διαδικαστική
πράξη η οποία ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 263/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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