Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 7/2014
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Συνεδρίασης της Oικονοµικής

Αριθ. Απόφ:67/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 6η του µήνα
Μάρτίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.5527/ 28.2.2014
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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Πεντεσπίτης Νίκος
5) Γεωργάκης Βασίλης (αν/κο µελος)
6) Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νίκ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής ,
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε oρισµό ∆ικηγόρου προς
υπεράσπιση του Κώστα Α. Αραβανή ∆ηµάρχου του ∆ήµου Λευκάδας και
Στυλιανού Ρόκκου Αντιδηµάρχου ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου
Λευκάδας κατά την δικάσιµο της 18/03/2014 η σε
οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο κατ' ,άρθρο 72
Εισηγ:Μαυρέτα Καρύδη- δικηγόρος ∆ήµου

Η Εισηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου το αριθ' 129/2013 κλητήριο θέσπισµα του
Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Λευκάδας δυνάµει του οποίου µεταξύ άλλων
επάγονται τα ακόλουθα :
Κατηγορούνται ως υπαίτιοι του ότι στη Λευκάδα, κατά το χρονικό διάστηµα απο το
Σεπτέµβριο του 2010,και οι δύο κατηγορούµενοι (Κωνσταντίνος Αραβανής και
Συλιανός Ρόκκος),ενώ ήταν υπάλληλοι,στους οποίους είχε ανατεθεί νόµιµα η άσκηση
δηµόσιας υπηρεσίας, µε πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους µε
σκοπό να βλάψουν άλλον και συγκεκριµένα ο πρώτος κατηγορούµενος,ενώ ήταν
Νοµάρχης Λευκάδας και Προιστάµενος του Τµήµατος Μεταποιητικών Επιχειρήσεων
και Αναπτύξεως της ∆ιευθύνσεως Λευκάδας και ο δεύτερος κατηγορούµενος,ενώ

ήταν εξουσιοδοτηµένος απο τον πρώτο (εντεταλµένος σύµβουλός του)στο να ασκεί
καθήκοντα Προισταµένου της υπηρεσίας αυτής και παρότι αµφότεροι γνώριζαν 1.ότι
η εγκαλούσα και εδρεύουσα στο Χαιδάρι Αττικής εταιρεία µε την επωνυµία
GRECOLIO-Γενικό Εµπόριο Τροφίµων ΕΠΕ είχε υποβάλλει προς την ως άνω
υπηρεσία τις απο 20-5-2009 και 27-8-2009 αιτήσεις της για την έκδοση αδείας
λειτουργίας µονάδας επεξεργασίας ελαιοπυρίνων,εξευγενισµού και τυποποιήσεως
ελαιών και πυρηνελαίων στη θέση <<Βλαχογιώργαινα>>Αγίου Πέτρου Λευκάδας
2.ότι την ίδια µονάδα λειτουργούσε κατά το παρελθόν στον ίδιο χώρο η Ενωση
Αγροτικών Συνεταιρισµών Λευκάδας, η οποία τη µεταβίβασε στην προαναφερθείσα
ΕΠΕ την 13η.9.2007 .3 ότι παρά τη λήξη της σχετικής αδείας της ανωτέρω Ενώσεως
απο το έτος 2002 και τη λήξη και της ισχύος της εγκρίσεως των περιβαλλοντικών
όρων της απο το έτος 2005,η άποψη της ∆ιευθύνσεως Αναπτύξεως (δηλαδή της
υπηρεσίας ,που µπορούσε να δίδει κατευθύνσεις στις περιφερειακές υπηρεσίες των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κατ'άρθρο 1 παρ.1α Ν.3325/2005) ήταν πως η
ανωτέρω ΕΠΕ µπορούσε να υποβάλει αίτηση για την ανανέωση της άδειας
λειτουργίας της µονάδας αυτής (κατ'άρθρα 10 παρ.10,11 παρ.1 και 38 παρ.7
Ν.3325/2005,θεωρώντας ότι η λειτουργία της µονάδας της Ενώσεως δεν είχε
διακοπεί υπο οικονοµική έννοια,αφου αµέσως µετά τη διακοπή της δραστηριότητας
της Ενώσεως στην αρµόδια ∆ΟΥ ,υπήρξε εκεί έναρξη της όµοιας δραστηριότητας της
ΕΠΕ.( σύµφωνα
µε
τα
υπ'αριθ'πρωτ.
27259/1736/Φ.15.1/4.1.2008
και1140/63/Φ.15.1./22.1.2008 έγγραφα της ανωτέρω κεντρικής υπηρεσίας ),4.ότι
όµοια άποψη είχε και ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων,σύµφωνα µε την υπ'αριθµ.9330/22/5/2008 απόφασή του.5 ότι και η
∆ιεύθυνση Αναπτύξεως Λευκάδας είχε δεχθεί τελικώς την άποψη αυτή εκδίδοντας
την υπ.αριθµ.πρωτ.404/6/6/2008 προσωρινή (τρίµηνης ισχύος)άδεια λειτουργίας της
µονάδας ΕΠΕ,αλλά και αναφέροντας ουσιαστικώς στην υπ'αριθ' 609/2008 απόφασή
της και στο υπ'αριθ' πρωτ.ΕΞ/451-1/22.7.2009 έγγραφό της,ότι το κώλυµα
ικανοποιήσεως τότε της αιτήσεως αδειοδοτήσεως της µονάδας ήταν αρχικώς η µη
συµπλήρωση του φακέλου της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και (στη
συνέχεια )η ύπαρξη προσωρινής διαταγής περί αναστολής εκτελέσεως της υπ'αριθ'
572/2009 αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,αντίστοιχα 6.ότι είχαν πράγµατι εγκριθεί οι
περιβαλλοντικοί όροι
λειτουργίας της µονάδας µε την ανωτέρω υπ'αριθ'
572/18/5/2009 απόφαση.7 ότι µε την υπ.αριθµ.925/2009 απόφαση της Επιτροπής
Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας,καθώς και µε την υπ'αριθ' 86/2010
απόφαση της στη συνέχεια είχαν απορριφθεί αιτήσεις πολιτών για την αναστολή
εκτελέσεως της υπαριθµ.572/2009 εγκρίσεως και 8 .ότι οι υπάλληλοι της
∆ιευθύνσεως Αναπτύξεως (η Προισταµένη και οι διενεργήσαντες την αυτοψία στις
εγκαταστάσεις της επιχειρήσεως) συµφωνούσαν στην έκδοση αδείας ,δεχόµενοι
ορθώς ότι πληρούνταν οι προυποθέσεις εκδόσεως της,εντούτοις οι κατηγορούµενοι
εµµένοντες κυρίως στη διοικητικώς και ιεραρχικώς µη κρατήσασα και λανθασµένη
άποψη ότι η διακοπή της πραγµατικής (αφορώσας εµπορικέρς συναλλαγές)
λειτουργίας της όµοιας µονάδας της Ενώσεως Αγροτικών Συναιτερισµών,Λευκάδας
κατά τα έτη 2002-2007,εµπόδιζε την εφαρµογή των άρθρων 10 παρ.10 και 11 παρ.1
του Ν.3325/2005 και απαιτούσε την εξ αρχής κίνηση της διαδικασίας χορηγήσεως
άδειας εγκαταστάσεως και λειτουργίας της επιχειρήσεως και όχι απλώς την
τροποποίηση των παλαιότερων αδειών ως προς την αλλαγή του φορέα της
δραστηριότητας,µε πρόθεση αρνήθηκαν κατ'εξακολούθηση να χορηγήσουν τη
ζητούµενη απο την εγκαλούσα ΕΠΕ άδεια , µε σκοπό να βλάψουν αυτήν και τους
εκπροσώπους της ,στερώντας τους τη δυνατότητα νόµιµης λειτουργίας και
αποκοµίσεως νόµιµου οικονοµικού οφέλους.
Επειδή δυνάµει της αριθ' 273/2013 έχει χορηγηθεί εντολή υπεράσπισης των ως
άνω κατηγορουµένων στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Ν.Καρύδη ,

Eπειδή οι ως άνω εντολείς, επιθυµούν την υπεράσπισή τους και παράσταση και
άλλου δικηγόρου εκτός της κας.Καρύδη Μαυρέτας, ο οποίος να έχει εξιδεικευµένες
γνώσεις στο ποινικό δίκαιο,
Εισηγούµαι
Να χορηγηθεί στον ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, Γαντζία
Γεράσιµο, , ο οποίος
έχει εξιδεικευµένες γνώσεις στο ποινικό δίκαιο,
εντολή για υπεράσπιση του ∆ηµάρχου Λευκάδας Κώστα Α Αραβανή και του
Αντιδηµάρχου Λευκάδας Στυλιανού Ρόκκου κατά την συνεδρίαση της 18/3/2014 η σε
οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο οι οποίοι κατηγορούνται ως υπαίτιοι του ότι
στη Λευκάδα,κατά το χρονικό διάστηµα απο το Σεπτέµβριο του 2010,και οι δύο
κατηγορούµενοι (Κωνσταντίνος Αραβανής και Συλιανός Ρόκκος),ενώ ήταν
υπάλληλοι,στους οποίους είχε ανατεθεί νόµιµα η άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας, µε
πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους µε σκοπό να βλάψουν άλλον
και συγκεκριµένα ο πρώτος κατηγορούµενος,ενώ ήταν Νοµάρχης Λευκάδας και
Προιστάµενος του Τµήµατος Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Αναπτύξεως της
∆ιευθύνσεως Λευκάδας και ο δεύτερος κατηγορούµενος,ενώ ήταν εξουσιοδοτηµένος
απο τον πρώτο (εντεταλµένος σύµβουλός του)στο να ασκεί καθήκοντα Προισταµένου
της υπηρεσίας αυτής και παρότι αµφότεροι γνώριζαν 1.ότι η εγκαλούσα και
εδρεύουσα στο Χαιδάρι Αττικής εταιρεία µε την επωνυµία GRECOLIO-Γενικό
Εµπόριο Τροφίµων ΕΠΕ είχε υποβάλλει προς την ως άνω υπηρεσία τις απο 20-52009 και 27-8-2009 αιτήσεις της για την έκδοση αδείας λειτουργίας µονάδας
επεξεργασίας ελαιοπυρίνων,εξευγενισµού και τυποποιήσεως ελαιών
και
πυρηνελαίων στη θέση <<Βλαχογιώργαινα>>Αγίου Πέτρου Λευκάδας 2.ότι την ίδια
µονάδα λειτουργούσε κατά το παρελθόν στον ίδιο χώρο η Ενωση Αγροτικών
Συνεταιρισµών Λευκάδας, η οποία τη µεταβίβασε στην προαναφερθείσα ΕΠΕ την
13η.9.2007 .3 ότι παρά τη λήξη της σχετικής αδείας της ανωτέρω Ενώσεως απο το
έτος 2002 και τη λήξη και της ισχύος της εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων της
απο το έτος 2005,η άποψη της ∆ιευθύνσεως Αναπτύξεως (δηλαδή της υπηρεσίας
,που µπορούσε να δίδει κατευθύνσεις στις περιφερειακές υπηρεσίες των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κατ'άρθρο 1 παρ.1α Ν.3325/2005) ήταν πως η
ανωτέρω ΕΠΕ µπορούσε να υποβάλει αίτηση για την ανανέωση της άδειας
λειτουργίας της µονάδας αυτής (κατ'άρθρα 10 παρ.10,11 παρ.1 και 38 παρ.7
Ν.3325/2005,θεωρώντας ότι η λειτουργία της µονάδας της Ενώσεως δεν είχε
διακοπεί υπο οικονοµική έννοια,αφου αµέσως µετά τη διακοπή της δραστηριότητας
της Ενώσεως στην αρµόδια ∆ΟΥ ,υπήρξε εκεί έναρξη της όµοιας δραστηριότητας της
ΕΠΕ.( σύµφωνα
µε
τα
υπ'αριθ'πρωτ.
27259/1736/Φ.15.1/4.1.2008
και1140/63/Φ.15.1./22.1.2008 έγγραφα της ανωτέρω κεντρικής υπηρεσίας ),4.ότι
όµοια άποψη είχε και ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων,σύµφωνα µε την υπ'αριθµ.9330/22/5/2008 απόφασή του.5 ότι και η
∆ιεύθυνση Αναπτύξεως Λευκάδας είχε δεχθεί τελικώς την άποψη αυτή εκδίδοντας
την υπ.αριθµ.πρωτ.404/6/6/2008 προσωρινή (τρίµηνης ισχύος)άδεια λειτουργίας της
µονάδας ΕΠΕ,αλλά και αναφέροντας ουσιαστικώς στην υπ'αριθ' 609/2008 απόφασή
της και στο υπ'αριθ' πρωτ.ΕΞ/451-1/22.7.2009 έγγραφό της,ότι το κώλυµα
ικανοποιήσεως τότε της αιτήσεως αδειοδοτήσεως της µονάδας ήταν αρχικώς η µη
συµπλήρωση του φακέλου της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και (στη
συνέχεια )η ύπαρξη προσωρινής διαταγής περί αναστολής εκτελέσεως της υπ'αριθ'
572/2009 αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αντίστοιχα 6.ότι είχαν πράγµατι εγκριθεί οι
περιβαλλοντικοί όροι
λειτουργίας της µονάδας µε την ανωτέρω υπ'αριθ'
572/18/5/2009 απόφαση.7 ότι µε την υπ.αριθµ.925/2009 απόφαση της Επιτροπής
Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας, καθώς και µε την υπ'αριθ' 86/2010
απόφαση της στη συνέχεια είχαν απορριφθεί αιτήσεις πολιτών για την αναστολή
εκτελέσεως της υπαριθµ.572/2009 εγκρίσεως και 8 .ότι οι υπάλληλοι της
∆ιευθύνσεως Αναπτύξεως (η Προισταµένη και οι διενεργήσαντες την αυτοψία στις

εγκαταστάσεις της επιχειρήσεως) συµφωνούσαν στην έκδοση αδείας ,δεχόµενοι
ορθώς ότι πληρούνταν οι προυποθέσεις εκδόσεως της, εντούτοις οι κατηγορούµενοι,
εµµένοντες κυρίως στη διοικητικώς και ιεραρχικώς µη κρατήσασα και λανθασµένη
άποψη ότι η διακοπή της πραγµατικής (αφορώσας εµπορικέρς συναλλαγές)
λειτουργίας της όµοιας µονάδας της Ενώσεως Αγροτικών Συναιτερισµών,Λευκάδας
κατά τα έτη 2002-2007,εµπόδιζε την εφαρµογή των άρθρων 10 παρ.10 και 11 παρ.1
του Ν.3325/2005 και απαιτούσε την εξ αρχής κίνηση της διαδικασίας χορηγήσεως
άδειας εγκαταστάσεως και λειτουργίας της επιχειρήσεως και όχι απλώς την
τροποποίηση των παλαιότερων αδειών ως προς την αλλαγή του φορέα της
δραστηριότητας,µε πρόθεση αρνήθηκαν κατ'εξακολούθηση να χορηήσουν τη
ζητούµενη απο την εγκαλούσα ΕΠΕ άδεια , µε σκοπό να βλάψουν αυτήν και τους
εκπροσώπους της ,στερώντας τους τη δυνατότητα νόµιµης λειτουργίας και
αποκοµίσεως νόµιµου οικονοµικού οφέλους ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή, να αποφασίσει να
χορηγηθεί στον ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, Γαντζία Γεράσιµο,
εντολή για υπεράσπιση του ∆ηµάρχου Λευκάδας Κώστα Α Αραβανή και του
Αντιδηµάρχου Λευκάδας Στυλιανού Ρόκκου κατά την συνεδρίαση της 18/3/2014 η σε
οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο, από κοινού µε τη δικηγόρο του ∆ήµου
Λευκάδας κα.Μαυρέτα Καρύδη.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή στον ∆ικηγόρο Γαντζία ΙΓεράσιµο , ο οποίος έχει εξιδεικευµένες
γνώσεις στο ποινικό δίκαιο , από κοινού µε την ∆ικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα
Καρύδη, για υπεράσπιση του ∆ηµάρχου Λευκάδας Κώστα Α Αραβανή και του
Αντιδηµάρχου Λευκάδας Στυλιανού Ρόκκου κατά την συνεδρίαση της 18/3/2014 η σε
οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο οι οποίοι κατηγορούνται ως υπαίτιοι του ότι
στη Λευκάδα,κατά το χρονικό διάστηµα απο το Σεπτέµβριο του 2010,και οι δύο
κατηγορούµενοι (Κωνσταντίνος Αραβανής και Συλιανός Ρόκκος),ενώ ήταν
υπάλληλοι,στους οποίους είχε ανατεθεί νόµιµα η άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας, µε
πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους µε σκοπό να βλάψουν άλλον
και συγκεκριµένα ο πρώτος κατηγορούµενος,ενώ ήταν Νοµάρχης Λευκάδας και
Προιστάµενος του Τµήµατος Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Αναπτύξεως της
∆ιευθύνσεως Λευκάδας και ο δεύτερος κατηγορούµενος,ενώ ήταν εξουσιοδοτηµένος
απο τον πρώτο (εντεταλµένος σύµβουλός του)στο να ασκεί καθήκοντα Προισταµένου
της υπηρεσίας αυτής και παρότι αµφότεροι γνώριζαν 1.ότι η εγκαλούσα και
εδρεύουσα στο Χαιδάρι Αττικής εταιρεία µε την επωνυµία GRECOLIO-Γενικό
Εµπόριο Τροφίµων ΕΠΕ είχε υποβάλλει προς την ως άνω υπηρεσία τις απο 20-52009 και 27-8-2009 αιτήσεις της για την έκδοση αδείας λειτουργίας µονάδας
επεξεργασίας ελαιοπυρίνων,εξευγενισµού και τυποποιήσεως ελαιών
και
πυρηνελαίων στη θέση <<Βλαχογιώργαινα>>Αγίου Πέτρου Λευκάδας 2.ότι την ίδια
µονάδα λειτουργούσε κατά το παρελθόν στον ίδιο χώρο η Ενωση Αγροτικών
Συνεταιρισµών Λευκάδας, η οποία τη µεταβίβασε στην προαναφερθείσα ΕΠΕ την
13η.9.2007 .3 ότι παρά τη λήξη της σχετικής αδείας της ανωτέρω Ενώσεως απο το
έτος 2002 και τη λήξη και της ισχύος της εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων της
απο το έτος 2005,η άποψη της ∆ιευθύνσεως Αναπτύξεως (δηλαδή της υπηρεσίας
,που µπορούσε να δίδει κατευθύνσεις στις περιφερειακές υπηρεσίες των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κατ'άρθρο 1 παρ.1α Ν.3325/2005) ήταν πως η
ανωτέρω ΕΠΕ µπορούσε να υποβάλει αίτηση για την ανανέωση της άδειας

λειτουργίας της µονάδας αυτής (κατ'άρθρα 10 παρ.10,11 παρ.1 και 38 παρ.7
Ν.3325/2005,θεωρώντας ότι η λειτουργία της µονάδας της Ενώσεως δεν είχε
διακοπεί υπο οικονοµική έννοια,αφου αµέσως µετά τη διακοπή της δραστηριότητας
της Ενώσεως στην αρµόδια ∆ΟΥ ,υπήρξε εκεί έναρξη της όµοιας δραστηριότητας της
ΕΠΕ.( σύµφωνα
µε
τα
υπ'αριθ'πρωτ.
27259/1736/Φ.15.1/4.1.2008
και1140/63/Φ.15.1./22.1.2008 έγγραφα της ανωτέρω κεντρικής υπηρεσίας ),4.ότι
όµοια άποψη είχε και ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων,σύµφωνα µε την υπ'αριθµ.9330/22/5/2008 απόφασή του.5 ότι και η
∆ιεύθυνση Αναπτύξεως Λευκάδας είχε δεχθεί τελικώς την άποψη αυτή εκδίδοντας
την υπ.αριθµ.πρωτ.404/6/6/2008 προσωρινή (τρίµηνης ισχύος)άδεια λειτουργίας της
µονάδας ΕΠΕ,αλλά και αναφέροντας ουσιαστικώς στην υπ'αριθ' 609/2008 απόφασή
της και στο υπ'αριθ' πρωτ.ΕΞ/451-1/22.7.2009 έγγραφό της,ότι το κώλυµα
ικανοποιήσεως τότε της αιτήσεως αδειοδοτήσεως της µονάδας ήταν αρχικώς η µη
συµπλήρωση του φακέλου της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και (στη
συνέχεια )η ύπαρξη προσωρινής διαταγής περί αναστολής εκτελέσεως της υπ'αριθ'
572/2009 αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,αντίστοιχα 6.ότι είχαν πράγµατι εγκριθεί οι
περιβαλλοντικοί όροι
λειτουργίας της µονάδας µε την ανωτέρω υπ'αριθ'
572/18/5/2009 απόφαση.7 ότι µε την υπ.αριθµ.925/2009 απόφαση της Επιτροπής
Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας, καθώς και µε την υπ'αριθ' 86/2010
απόφαση της στη συνέχεια είχαν απορριφθεί αιτήσεις πολιτών για την αναστολή
εκτελέσεως της υπαριθµ.572/2009 εγκρίσεως και 8 .ότι οι υπάλληλοι της
∆ιευθύνσεως Αναπτύξεως (η Προισταµένη και οι διενεργήσαντες την αυτοψία στις
εγκαταστάσεις της επιχειρήσεως) συµφωνούσαν στην έκδοση αδείας ,δεχόµενοι
ορθώς ότι πληρούνταν οι προυποθέσεις εκδόσεως της,εντούτοις οι
κατηγορούµενοι,εµµένοντες κυρίως στη διοικητικώς και ιεραρχικώς µη κρατήσασα
και λανθασµένη άποψη ότι η διακοπή της πραγµατικής (αφορώσας εµπορικέρς
συναλλαγές) λειτουργίας της όµοιας µονάδας της Ενώσεως Αγροτικών
Συναιτερισµών,Λευκάδας κατά τα έτη 2002-2007,εµπόδιζε την εφαρµογή των
άρθρων 10 παρ.10 και 11 παρ.1 του Ν.3325/2005 και απαιτούσε την εξ αρχής κίνηση
της διαδικασίας χορηγήσεως άδειας εγκαταστάσεως και λειτουργίας της
επιχειρήσεως και όχι απλώς την τροποποίηση των παλαιότερων αδειών ως προς
την αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας,µε πρόθεση αρνήθηκαν
κατ'εξακολούθηση να χορηήσουν τη ζητούµενη απο την εγκαλούσα ΕΠΕ άδεια , µε
σκοπό να βλάψουν αυτήν και τους εκπροσώπους της ,στερώντας τους τη
δυνατότητα νόµιµης λειτουργίας και αποκοµίσεως νόµιµου οικονοµικού οφέλους.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 67/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

