ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 303/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 5η του µήνα ∆εκεµβρίου
του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 30833/1.12.2014 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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα 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. Σέρβος Κων/νος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος (αναπληρωµ.)
6. Κοντογεώργης Ηλίας
7. Καρφάκη Μαριάννα
8.
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ο κ. Ευάγγελος Χαλικιάς, αναπληρώνει τον κ. Κούρτη Γεώργιο, ο οποίος παραιτήθηκε από
δηµοτικός σύµβουλος και κατά συνέπεια και από µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 5ο της ηµερήσιας διάταξης:
Ενηµέρωση Ο.Ε. για την αρ. 177/2009 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου σχετικά
µε την προσφυγή του ∆ήµου Λευκάδας, κατά Αντινοµάρχη Λευκάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Νικητάκης Μάρκος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η αριθ. 191/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου δυνάµει της οποίας επάγονται µεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
Ο ∆ήµος Λευκάδας άσκησε κατά της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νοµού Λευκάδας την απο
18-9-2009 προσφυγή για ακύρωση η µεταρρύθµιση τηςΠ.ΧΠ οικ.3479*18/8/2009 απόφασης του
Αντινοµάρχη Λευκάδας, µε την οποία αποφασίστηκε η επιβολή σε βάρος του ∆ήµου προστίµου
ποσού 5.000,00 ευρώ, κατ'εφαρµογή του άρθρου 30 ν.1650/1986.
Επειδή, το άρθρο 30 του ν.1650/1986 όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε τον.3010/2002 , ορίζει ότι σε
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του
περιβάλλοντος, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιµο
από πενήντα (50,00)
µέχρι
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ, ύστερα από εισήγηση του κλιµακίου Ελέγχου Ποιότητας
Περιβάλλοντος, ανάλογα µε την σοβαρότητα της παράβασης
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Εκ των εγγράφων που είχε στην διάθεσή του το δικαστήριο και εκ τω του αριθ'8439/30/7/2009
εγγράφου του διευθυντή της ΤΥ∆Λ , η αρµόδια υπηρεσία κινητοποιήθηκε άµεσα για την επίλυση του
προβλήµατος του βιολογικού καθαρισµού Λευκάδας . Συνεπώς , το ∆ικαστήριο κρίνει ότι το ύψος του
επιβληθέντος προστίµου πρέπει να περιοριστεί στο εύλογο ύψος των 2.500,00 ευρώ
µεταρρυθµιζοµένης αναλόγως της προσβαλλόµενης απόφασης.
Κατ' ακολουθίαν δέχεται εν µέρει την προσφυγή του ∆ήµου Λευκάδας περιορίζει το επιβληθέν
πρόστιµο στο ποσόν των 2.500,00 ευρώ
Επειδή η ως άνω αποφαση επιδόθηκε στις 31-10-2014 και εκπνέει η προθεσµία των εξήντα ηµερών
για την άσκηση έφεσης κατά της ως άνω αριθ'191/2014 απόφασης
Επειδή όµως θεωρώ ότι τα έξοδα της άσκησης της έφεσης θα είναι περισσότερα
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 αν
θα χορηγήσει εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη προς άσκηση έφεσης
κατά της αριθ'191/2014 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου ενώπιον του
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας όποτε ήθελε
προσδιορισθεί αυτή ενώπιον του ως άνω δευτεροβάθµιου ∆ικαστηρίου ή περαιτέρω προώθηση της
υπόθεσης στις οικονοµικές υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας.»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Να µην προβεί ο ∆ήµος Λευκάδας σε άσκηση έφεσης κατά της αριθ'191/2014 απόφασης
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, και προωθεί
την απόφαση για διεκπεραίωση στις οικονοµικές υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 303/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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