ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 47ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 383/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 6 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους
2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ. πρωτ: 24346/2-12-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Μαργέλη Μαρία
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Γαζής Αναστάσιος
4
5 Κατωπόδη Νίκη
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας για απόκρουση της
αίτησης ακύρωσης της ΜΕΠΕ ΚΛΑΜΠ ΒΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, που
στρέφεται µεταξύ άλλων και κατά του από 5-6-18 πρακτικού της επιτροπής έκδοσης αδειών εκµίσθωσης
θαλασσίων µέσων αναψυχής του ∆ήµου Λευκάδας, η οποία συζητείται ενώπιον του ∆΄ Τµήµατος του ΣτΕ στη
ης
συνεδρίαση της 7 -1-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, κατ’ αρθρο 72.Ν
3852/2010.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε το λόγο στην κα Μαυρέτα Καρύδη,
δικηγόρο του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η αριθ’2838/2018 αίτηση ακύρωσης της ως άνω εταιρείας η οποία µεταξύ
άλλων στρέφεται και κατά του ∆ήµου Λευκάδας για την ακύρωση του από 15-6-2018 Πρακτικού της Επιτροπής
έκδοσης αδειών εκµίσθωσης θαλασσίων Μέσων Αναψυχής του ∆ήµου Λευκάδας της Λιµενικής Αρχής κλπ. για
την περιοχή Πόντι Βασιλικής, 2) του υπ’αριθ’ πρωτ.2131.4/2321/2018 εγγράφου απάντησης του από Λιµενάρχη
Βασιλικής 3) Του από 21-08-2018 Πρακτικού απόφασης της Επιτροπής έκδοσης αδειών εκµίσθωσης
θαλασσίων µέσων Αναψυχής.
Περαιτέρω ζητά να γίνει δεκτή η αίτησή της και να χορηγηθεί η αιτούµενη άδεια εκµίσθωσης θαλασσίων
µέσων αναψυχής για 100 ιστιοσανίδες στο όνοµα της εταιρίας της Ρότζερ Γκρίν, έµπροσθεν των
εγκαταστάσεων της Ξενοδοχειακής µονάδας της εταιρείας η οποία αποτελεί κύριο ξενοδοχειακό κατάλυµα
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.4276/2014, το οποίο σύµφωνα µε το ειδικό σήµα λειτουργίας
του έχει δυναµικότητα εξήντα κλινών και οι εγκαταστάσεις του είναι συνέχεια της παραλίας και του αιγιαλού στην
περιοχή Πόντι –Παραλία ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει άµεσο έννοµο συµφέρον εκ της έκβασης της ως άνω απόφασης
δεδοµένου ότι εφόσον γίνει δεκτή η ως άνω αίτηση ακύρωσης στραφεί εναντίον του ∆ήµου και διεκδικήσει
διαφυγόντα κέρδη για την ανεπανόρθωτη ζηµία που της προκλήθηκε εκ της απόφασης του Πρακτικού της
Επιτροπής εκµίσθωσης θαλασσίων µέσων εφόσον κλήθηκε να παρασταθεί ενώπιον του ∆’ Τµήµατος του ΣΤΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας

1

Να τεθεί το θέµα προς συζήτηση για να αποφασίσει περί της χορήγησης εντολής στη ∆ικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο
Λευκάδας ενώπιον του ∆’ Τµήµατος του ΣτΕ στη συνεδρίαση της αριθ’7-1-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’
αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο κατ αρθρο 72.Ν 3852/2010.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία, Μαυρέτα Καρύδη, να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας ενώπιον του ∆’ Τµήµατος του ΣτΕ στη συνεδρίαση της
αριθ’7-1-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο κα’ άρθρο 72.Ν 3852/2010.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 383/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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