ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 21ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 156/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 20 του µήνα Μαϊου του έτους
2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 9331/16-5-19 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
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Περδικάρης Αθανάσιος
2 Γιαννιώτης Οδυσσέας
2
Καρφάκη Μαριάννα
3 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Καββαδάς Θωµάς
5 Σέρβος Κων/νος
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6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 5 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας
µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Ε’
Τµήµατος του ΣτΕ κατά τη συνεδρίαση του στις 12-6-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση
συνεδρίαση αυτού, κατά της αίτησης ακύρωσης του Αλέξανδρου Σολδάτου.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η από 15-7-2016 έφεση µε αριθµ. Ε2892/2016 του Αλέξανδρου Σολδάτου
κατά της αριθµ. 671/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, η οποία κατ’ ουσίαν ανακάλεσε άδεια
οικοδοµής για αυθαίρετες παρεµβάσεις αυτού, και κατά του ∆ήµου Λευκάδας διαδόχου της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε την οποία µεταξύ άλλων µεταξύ άλλων περιέχονται τα ακόλουθα:
Γιατί όχι ορθά, ούτε νόµιµα, κατ’ εσφαλµένη ερµηνεία του νόµου και αξιολόγηση των αποδεικτικών
µέσων η εκκαλούµενη απέρριψε την αίτηση µου, ενώ ορθά κρίνασα, έδει να την κάνει δεκτή καθ’ ολοκληρία,
δεχθείσα η εκκαλούµενη, εκτός των άλλων ότι τάχα «….. η προσβαλλόµενη πράξη του Τµήµατος Πολεοδοµίας
Λευκάδας είναι νόµιµη και ως εκ τούτου µη ακυρωτέα….»
Γιατί η αίτηση ακύρωσης µου είναι εµπρόθεσµη και σύννοµη ουσιαστικά και τυπικά, όπως εκθέτω και
στο δικόγραφο και στις προτάσεις και απόδειξα µετά προσαχθέντα έγγραφα και ως τέτοια έδει να µην
υπορραφθεί.
Γιατί από τα έγγραφα που νόµιµα και προσήκοντα προσκόµισα στην Υπηρεσία και στο ∆ικαστήριο
(Συµβόλαια, τίτλους κυριότητας, σχεδιαγράµµατα κλπ) απόδειξα την ουσιαστική βασιµότητα της αίτησης στην
οποία, εάν έκρινε ορθά, έπρεπε να την κάνει δεκτή καθ’ ολοκληρία.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

Εισηγούµαι να τεθεί το θέµα στην Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας και να χορηγήσει εντολή στη
∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του
∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Ε’ Τµήµατος του ΣτΕ στη συνεδρίαση της 12ης Ιουνίου 2019 ή σε οποιαδήποτε
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άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο κατά της από 15-7-2016 έφεσης µε αριθµ. κατάθεσης Ε 2892/2016
του Αλέξανδρου Σολδάτου, που στρέφεται κατά της αριθµ 671/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πατρών και κατά του ∆ήµου Λευκάδας διαδόχου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Εν γένει δε να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε οποιοδήποτε τρόπο 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 µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Ε’ Τµήµατος του ΣτΕ στη συνεδρίαση της
12ης Ιουνίου 2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο κατά της από 15-7-2016 έφεσης
µε αριθµ. κατάθεσης Ε 2892/2016 του Αλέξανδρου Σολδάτου, που στρέφεται κατά της αριθµ 671/2015
απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και κατά του ∆ήµου Λευκάδας διαδόχου της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης.
Εν γένει δε να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε οποιοδήποτε τρόπο ήθελε
απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 156/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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