ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 43/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 342/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 18 του µήνα ∆εκεµβρίου
του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 26972/14-12-2015 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Σέρβος Κων/νος
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
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.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 9ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών,
κατά της Έφεσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που προσβάλει την αριθµ. 191/2014 απόφαση του
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, στη συνεδρίαση της 22ας/01/2016 ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, 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:
«Συζητήθηκε
στις 25/6/2014 ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου η απο 16-9-2010 προσφυγή του ∆ήµου Λευκάδας, η οποία στρέφεται κατά απόφασης
επιβολής προστίµου του Αντινοµάρχη, προς τον πρώην ∆ήµο Λευκάδας, στην οποία µεταξύ άλλων
επάγονται τα ακόλουθα:
Ο Αντινοµάρχης Λευκάδας δυνάµει της µε αριθµό πρωτοκόλλου ΠΧΠ 3479/24-8-2009
απόφασης περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων επέβαλε σε βάρος του ∆ήµου Λευκάδας πρόστιµο
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ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, δήθεν για κακή συντήρηση των φρεατίων του αποχετευτικού
συστήµατος του Αγίου Νικήτα.
Με την ως άνω προσφυγή ο ∆ήµος Λευκάδας ζητούσε να ακυρωθεί και εξαφανισθεί η
προσβαλλόµενη µε αριθµό πρωτοκόλλου ΠΧΠ απόφαση του Αντινοµάρχη Λευκάδας περί επιβολής
διοικητικών κυρώσεων ήτοι επιβολής προστίµου 5.000 ευρώ.
Περαιτέρω εξεδόθη η αριθ’ 191/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου δυνάµει
της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Ειδικότερα προκειµένου για ρύπανση η άλλη υποβάθµιση του περιβάλλοντος, αναφέρονται το
περιστατικό ρύπανσης η υποβάθµισης του περιβάλλοντος, η έκταση και οι άµεσες τουλάχιστον
επιπτώσεις του, ο χρόνος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε και κάθε άλλη διαθέσιµη
και χρήσιµη πληροφορία. Η έκθεση αυτή υπογράφεται από τον υπάλληλο ή τους υπαλλήλους που
διενεργούν την αυτοψία και αποτελεί την βεβαίωση της παράβασης. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει
από το αριθ’ 8439/30-7-2009 έγγραφο του ∆ιευθυντή της ΤΥ∆Λ και δεν αµφισβητείται από την καθής
προσφυγή , η αρµόδια υπηρεσία του προσφεύγοντος κινητοποιήθηκε άµεσα για την επίλυση του
προβλήµατος, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι το ύψος του επιβληθέντος προστίµου πρέπει να περιοριστεί
στο εύλογο ύψος των 2.500 ευρώ, µεταρρυθµιζοµένης αναλόγως της προσβαλλόµενης απόφασης.
Κατ’ακολουθίαν της ως άνω απόφασης η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας άσκησε έφεση ενώπιον
του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
«∆ιατείνεται ότι σύµφωνα µε τα έγγραφα και την αυτοψία αποδείχθηκε ότι ο προσφεύγων ∆ήµος
προέβη στην παράνοµη ενέργεια διαρροής λυµµάτων στο αποχετευτικό σύστηµα του Βιολογικού
καθαρισµού Αγίου Νικήτα, µε αποτέλεσµα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, αλλά και την
δηµιουργία κινδύνων για τους περιοίκους.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να χορηγήσει εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα, να αποκρούσει την από
27-11-2014 και αριθµό κατάθεσης 27/1/12/2014 έφεση της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
(Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας) που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και κατά της
αριθ’191/2014 απόφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικού
Λευκάδας ενώπιον του Γ’ Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά την δικάσιµο στις 22-012016 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' άναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, να καταθέσει υπόµνηµα και τυχόν
πρόσθετους λόγους και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια 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 στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα, να αποκρούσει την
από 27-11-2014 και αριθµό κατάθεσης 27/1/12/2014 έφεση της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
(Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας) που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και κατά της
αριθ’191/2014 απόφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικού
Λευκάδας ενώπιον του Γ’ Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά την δικάσιµο στις 22-012016 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' άναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, να καταθέσει υπόµνηµα και τυχόν
πρόσθετους λόγους και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 342/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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