ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 47/2016 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 293/2016
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 19 του µηνός Οκτωβρίου
του έτους 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 21299/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση της Αντιπροέδρου 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
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Βλάχος Κων/νος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Σκληρός Φίλιππος
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
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.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια
αντιµισθία, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου τµήµα Μονοµελές στην δικάσιµο στις 19-10-2016 ή σε οποιαδήποτε
άλλη µετ’αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου
Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός
ηµερήσιας διάταξης, σχετικά µε χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια
αντιµισθία, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου τµήµα Μονοµελές στην δικάσιµο στις 19-10-2016 ή σε οποιαδήποτε
άλλη µετ’αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, διάβασε την εισήγηση της δικηγόρου
του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
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«Ο ∆ήµος Λευκάδας δι εµού της ∆ικηγόρου του ∆ήµου Λευκάδας, άσκησε την από 14-122010 και αριθµό κατάθεσης
282/2010 προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου κατά της αριθ’ 5232/2010 επιβολής προστίµου του Αντινοµάρχη Λευκάδας, δυνάµει
της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Ο Αντινοµάρχης Λευκάδας, δυνάµει της προσβαλλόµενης µε αριθµό πρωτοκόλλου 5232/14 –
10 – 2010 απόφασής του, περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων, επέβαλε σε βάρος µας πρόστιµο
ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, διότι δεν αποµακρύναµε εγκαίρως τα µπάζα και τα
σκουπίδια στη θέση Βαρδάνια-Μύλοι του ∆ήµου Λευκάδας.
Ιστορικό της υπόθεσης
Kατόπιν της αριθ’.4393/8/10/2010 εισήγησης του τµήµατος περιβάλλοντος, σε συνδυασµό και
µε το αριθ’2168/3/9/2010 έγγραφο της ιδίας υπηρεσίας , συντάχθηκε από την ανωτέρω υπηρεσία , η
µε αριθµό πρωτοκόλλου 5232/14 –10 – 2010 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης της αυτής υπηρεσίας.
Τέλος ο Αντινοµάρχης Λευκάδας εξέδωσε σε βάρος µας την προσβαλλόµενη απόφαση περί επιβολής
προστίµου. Κατά της ως άνω απόφασης του Αντινοµάρχη Λευκάδας προσφεύγουµε για τους κάτωθι
νόµιµους, βάσιµους και αληθείς λόγους και για όσους άλλους επιφυλάσσοµαι να προσθέσω στο
µέλλον νόµιµα και εµπρόθεσµα:
1) ∆ιότι η προσβαλλόµενη απόφαση του Νοµάρχη Λευκάδας περί επιβολής προστίµου,
στερείται παντελώς αιτιολογίας. Συγκεκριµένα, η απόφαση αυτή όλως αορίστως αναφέρει ότι επιβάλει
σε βάρος µας πρόστιµο 4.000 ευρώ διότι δεν αποµακρύναµε εγκαίρως τα σκουπίδια και τα µπάζα
από την περιοχή Βαρδάνια -Μύλοι. Με αυτό το περιεχόµενο η προσβαλλόµενη διοικητική πράξη είναι
αόριστη και γι’ αυτό µη νόµιµη, καθόσον έπρεπε να ορίζει ποιες συγκεκριµένες παραλείψεις
διαπιστώθηκαν η ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για την συγκεκριµένη περίπτωση, ποιες
συγκεκριµένες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας έχω παραβεί και µε ποιες συγκεκριµένες πράξεις ή
παραλείψεις των οργάνων µου έχω παραβεί την σχετική νοµοθεσία. Η παράλειψη των στοιχείων
αυτών, µου αποστερεί την πλήρη δυνατότητα αντίκρουσης της προσβαλλόµενης διοικητικής πράξης
και εξ αυτού του λόγου πρέπει να ακυρωθεί.
2) Επειδή η ως άνω πράξη επιβολής προστίµου του Αντινοµάρχη πάσχει, και είναι όλως
αυθαίρετη, διότι δεν εκλήθην ουδέποτε για να απαντήσουµε περί της κατηγορίας που µας
προσάπτουν ως αρµόζει συνταγµατικά σε µία ευνοµούµενη ∆ηµοκρατία.
Οφείλω να τονίσω ότι το πρόβληµα των σκουπιδιών είναι έντονο σε όλο τον Νοµό Λευκάδας,
καθόσον δεν υπάρχει ΧΥΤΑ ούτε στον Νοµό Λευκάδας, ούτε στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής
Αιτωλοακαρνανίας. Το πρόβληµα έγινε εντονότερο για τον ∆ήµο Λευκάδας µετά την διεύρυνση του
∆ήµου αυτού, από 1 – 1 – 1999, οπότε συνενώθηκαν µε τον ∆ήµο Λευκάδας πολλές πρώην
Κοινότητες του Νοµού Λευκάδας, καθόσον δεν έχουµε καµία άλλη εναλλακτική νόµιµη λύση, παρά
µόνον καθηµερινά να καταφεύγουµε µε τους λίγους εργάτες που διαθέτει ο ∆ήµος Λευκάδας να
επιλύσουµε τα άκρως επείγοντα προβλήµατα, που χρήζουν άµεσης προτεραιότητας.
Όπως είναι φυσικό και εύλογο, είναι απολύτως επιβεβληµένη η καθηµερινή αποκοµιδή των
απορριµµάτων, ήτοι δεν είναι δυνατό να αρνηθούµε την αποκοµιδή των απορριµµάτων,
επικαλούµενοι δια των οργάνων µας ότι δεν λειτουργεί ΧΥΤΑ εντός των ορίων µας.
Επι του προκειµένου όµως προβλήµατος ως ∆ήµος Λευκάδας δεν φέρω ουδεµία ευθύνη διότι
όπως είναι γνωστόν σε όλους τους πολίτες του ∆ήµου Λευκάδας στη θέση Βαρδάνια –Μύλοι έχει
δηµοπρατηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη το Αθλητικό Κέντρο του ∆ήµου Λευκάδας ένα έργο πνοής για
τη Λευκάδα που η αξία του ανέρχεται σε 3.000.000 Ευρώ.
Εχει αναλάβει το έργο η Ιονιος Τεχνική ΑΕ, τεχνική εταιρεία όπως είναι πολύ φυσιολογικό έχει
µετατρέψει ένα χώρο σαράντα περίπου στρεµµάτων καθόλη την παραλιακή δηµοτική οδό Βαρδάνια –
Μύλοι σε εργοτάξιο όπου έχει εναποθέσει µεταξύ άλλων µπάζα και διάφορα υλικά . Για τα παραπάνω
λοιπόν αίτια εγώ καλούµαι να πληρώσω πρόστιµο 4.000,00 ευρώ.
Επειδή είναι όλως αυθαίρετα και παράνοµα και αστήριχτα επιβεβληµένο το ως άνω πρόστιµο και
αχαρακτήριστη η πράξη του Αντινοµάρχη Λευκάδας.
3) Όλως επικουρικά και µόνο προς απόλυτη διασφάλιση των συµφερόντων µου, υποβάλλω το
αίτηµα να τροποποιηθεί το επιβληθέν υπέρογκο πρόστιµο και να µειωθεί στο ελάχιστο
προβλεπόµενο.
Είναι αδιανόητο, µε βάση τα ανωτέρω δεδοµένα, να εξαντλεί την αυστηρότητά του το αρµόδιο
διοικητικό όργανο και να µου επιβάλλει το υπέρογκο πρόστιµο των 4.000,00 ευρώ.
Όλα τα παραπάνω διαδραµατίζονται σε µία εποχή µε βαθύτατη οικονοµική κρίση που διέρχεται
ο τόπος µας και η πατρίδα µας γενικότερα.
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Επειδή κατά τα ανωτέρω η προσβαλλόµενη απόφαση επιβολής προστίµου του Αντινοµάρχη
Λευκάδας είναι παράνοµη.
Επειδή εσφαλµένα και παράνοµα µου επεβλήθη πρόστιµο δια της προσβαλλόµενης
απόφασης επιβολής προστίµου του Αντινοµάρχη Λευκάδας.
Επειδή η προσφυγή µου είναι νόµιµη, βάσιµη και αληθινή.
Επειδή προτείνω να εξετασθεί ως µάρτυρας ο κατωτέρω:
Τον Καρύδη Παναγιώτη, Αντιδήµαρχο ∆ήµου Λευκάδας, κάτοικος Λευκάδας και
Επίσης βεβαιώνω ότι δεν συντρέχει περίπτωση αποκλεισµού ή απαλλαγής των µαρτύρων
αυτών, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 183 Ν 2717/1999 (Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας).
Για τους λόγους αυτούς
Και για όσους άλλους επιφυλάσσοµαι να προσθέσω στο µέλλον νόµιµα και εµπρόθεσµα:
Ζητώ: Να γίνει δεκτή η προσφυγή µου. Να ακυρωθεί και εξαφανισθεί η προσβαλλόµενη µε αριθµό
πρωτοκόλλου ΠΧΠ: /5232 – 14 – 10-2010 Απόφαση του Αντινοµάρχη Λευκάδας περί επιβολής
διοικητικών κυρώσεων, ήτοι περί επιβολής σε βάρος µου προστίµου τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00)
ευρώ, ως και κάθε άλλη συναφής πράξη, ώστε να απαλλαγώ από κάθε υποχρέωση καταβολής
προστίµου. Όλως επικουρικά, να µειωθεί το επιβληθέν πρόστιµο στο ελάχιστο προβλεπόµενο. Να
καταδικασθούν οι καθών στην δικαστική µου δαπάνη και στην αµοιβή του πληρεξουσίου µου
∆ικηγόρου.
Επειδή περαιτέρω ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς υποστήριξη της ως άνω
αριθ’282/2010 προσφυγής του κατά επιβολής του αριθ’ 5232/2010 προστίµου του Αντινοµάρχη
Λευκάδας κατά την συνεδρίαση της 19-10-2016 ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου µεταβατικής έδρας Λευκάδας.
Προς τούτο εισηγούµαι στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας αφενός να συζητήσει το
παρόν θέµα ως κατεπείγον, αφετέρου να χορηγήσει εντολή και πληρεξουσιότητα στην ∆ικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει κατά την συνεδρίαση της
19ης-10-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο τον ∆ήµο Λευκάδας να
υποστηρίξει την αριθ’282/2010 προσφυγή του ∆ήµου Λευκάδας κατά της αριθ’ 5232/14-10-2010
πράξης επιβολής προστίµου του Αντινοµάρχη Λευκάδας και εν γένει εγκρίνει µε την παρούσα την
κατάθεση της ως άνω αριθ’ 282/2010 προσφυγής ως και κάθε διαδικαστική πράξη ήθελε απαιτηθεί
της ως άνω Πληρεξουσίας ∆ικηγόρου του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία ενώπιον του ως άνω
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικής έδρας Λευκάδας.»
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 και πληρεξουσιότητα στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, µε πάγια
αντιµισθία, Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει κατά την συνεδρίαση της 19ης10-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο τον ∆ήµο Λευκάδας, να
υποστηρίξει την αριθ’282/2010 προσφυγή του ∆ήµου Λευκάδας κατά της αριθ’ 5232/14-10-2010
πράξης επιβολής προστίµου του Αντινοµάρχη Λευκάδας και εν γένει εγκρίνει µε την παρούσα την
κατάθεση της ως άνω αριθ’ 282/2010 προσφυγής ως και κάθε διαδικαστική πράξη ήθελε απαιτηθεί
της ως άνω Πληρεξουσίας ∆ικηγόρου του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία ενώπιον του ως άνω
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικής έδρας Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 293/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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