ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 310/2014
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 12ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας,
ενώπιον του Εφετείου Πατρών στη δικάσιµο της 16/1/2015, κατά επιβολής προστίµου Νοµάρχη.
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:
«Ο Αντινοµάρχης Λευκάδας επέβαλε την αριθ'ΠΧΠ 5194/21/11/2008 ∆ιοικητική κύρωση προστίµου
ύψους 10.000,00 ευρώ για την παραβίαση δήθεν της υπ'αριθ'82283/10-7-1996 ΚΥΑ Εγκριση
περιβαλλοντικών όρων για τις εγκαταστάσεις του βιολογικού Καθαρισµού του ∆.∆ Αγ.Νικήτα ∆ήµου
Λευκάδας.
Η είσπραξη του επβαλλόµενου προστίµου γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
∆ηµοσίων Εσόδων .Κατά της ως άνω απόφασης ο ∆ήµος Λευκάδας άσκησε την ΑΒΜ 4/2009,στην
οποί µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα::
Οτι τηρήθηκε πληµµελώς ο ουσιώδης τύπος της διαδικασίας επιβολής του προστίµου, αφενός µεν
διότι το υπ'αριθµ. ΠΧΠ 4462/24/10/2008 αποτελεί την έκθεση ελέγχου µε την οποία βεβαιώνεται η
παράβαση, δεν συντάχθηκε επιτόπου αλλά στα γραφεία της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Νοµαρχίας
Λευκάδας και δεν συνυπογράφεται από όλα τα µέλη του κλιµακίου Ελέγχου Ποιότητας και Ποιότητας
και Περιβάλλοντος ως το όργανο που διενήργησε την αυτοψία, αφετέρου δε διότι η εν λόγω έκθεση
δεν περιέχει όλα τα απαιτούµενα απο την ίδια υπουργική απόφαση στοιχεία για τον καθορισµό της
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ταυτότητας της συγκεκριµένης παραβάσεως και ειδικότερα δεν αναφέρει την έκταση και τις άµεσες
τουλάχιστον επιπτώσεις της υποβαθµίσεως που προκαλείται στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Αγίου Νικήτα,
βεβαιώνει ότι δεν προέβη σε έλεγχο των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του βιολογικού
καθαρισµού καθόσον δεν είχε στη διάθεση της την εγκεκριµένη ΜΠΕ των εγκαταστάσεων αλλά
διαπίστωσε παραβάσεις ως προς κάποιους περιβαλλοντικούς όρους......
Οτι η πράξη επιβολής προστίµου στηρίζεται στην µε αριθµό
4462/2008 έκθεση
Πραγµατογνωµοσύνης και χωρίς η επιτροπή να έχει στην διάθεσή της τη ΜΠΕ του βιολογικού
καθαρισµού, αλλά διπλής θεωρήσεως. Και κατέληξε στο συµπέρασµα δήθεν πληµµελούς λειτουργίας
των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισµού του ∆.∆
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας,
Να παρασταθεί στην ως άνω 16-1-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο
ενώπιον του Γ' Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του
∆ήµου Λευκάδας, ήτοι να υποστηρίξει την απο 8-1-2009 προσφυγή του ∆ήµου Λευκάδας κατά της
αριθ'ΠΧΠ 5194/21/11/2008, ∆ιοικητική πράξη επιβολής προστίµου ύψους 10.000,00 ευρώ για την
παραβίαση δήθεν της υπ'αριθ'82283/10-7-1996 ΚΥΑ «Εγκριση περιβαλλοντικών όρων για τις
εγκαταστάσεις του βιολογικού Καθαρισµού του ∆.∆ Αγ.Νικήτα ∆ήµου Λευκάδας», να καταθέτει
υποµνήµατα πρόσθετους λόγους και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί µε
κάθε νόµιµο µέσο .»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί στην ως
άνω 16-1-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του Γ' Τµήµατος
του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, ήτοι να
υποστηρίξει την απο 8-1-2009 προσφυγή του ∆ήµου Λευκάδας , κατά της αριθ'ΠΧΠ
5194/21/11/2008, ∆ιοικητική πράξη επιβολής προστίµου ύψους 10.000,00 ευρώ για την παραβίαση
δήθεν της υπ'αριθ'82283/10-7-1996 ΚΥΑ Εγκριση περιβαλλοντικών όρων για τις εγκαταστάσεις του
βιολογικού Καθαρισµού του ∆.∆ Αγ.Νικήτα ∆ήµου Λευκάδας, να καταθέτει υποµνήµατα πρόσθετους
λόγους και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί µε κάθε νόµιµο µέσο .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 310/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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