ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 4ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 26/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 31 του µήνα Ιανουαρίου
του έτους 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 1750/27-1-2017 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
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Σέρβος Κων/νος
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 9ο της Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα
Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας και υποστήριξη της από 8/6/2016
προσφυγής του ∆ήµου, κατά του Υπουργού Οικονοµικών, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενώπιον του
1ου Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κτά την δικάσιµο στις 17/3/2017, ή σε οποιαδήποτε
άλλη µετ ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε .κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διόρθωσε τον τίτλο για
χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας Ευστάθιο Σκλαβενίτη.
Στη συνέχεια είπε τα εξής:
«Η ανωτέρω προσφυγή φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, δυνάµει
της η µε αριθµό 1104/2016 απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία αναιρεί εν µέρει την
µε αριθµό 471/2009 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, στο οποίο και παραπέµπει την
υπόθεση.
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Η ως άνω υπόθεση έχει βαρύνουσα σηµασία για τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας, καθόσον
αφορά σε επιβολή προστίµου 43.000,00 ευρώ, που επιβλήθηκε σε βάρος του ∆ήµου Λευκάδας,
δυνάµει της µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆ΤΥ: 682/22 - 3 - 2005 Απόφασης του Νοµάρχη Λευκάδας, για
την παραβίαση της µε αριθµό 80430/19 - 12 - 1995 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών
ΠΕΧΩ∆Ε και Εσωτερικών περί «έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τις εγκαταστάσεις του
βιολογικού καθαρισµού του ∆ήµου Λευκάδας, που βρίσκεται στην θέση «Παλαιά Αλυκή» του Νοµού
Λευκάδας.
Περαιτέρω ,ο ως άνω ∆ικηγόρος, Ευστάθιος Σκλαβενίτης, δύναται να υποστηρίξει τα επιχειρήµατα
του ∆ήµου Λευκάδας και να προασπίσει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας, καθόσον διότι έχει
µελετήσει µε πληρότητα όλα τα στοιχεία της ανωτέρω υπόθεσης και έχει πλήρη γνώση αυτής,
δεδοµένου ότι έχει συντάξει την κρινόµενη προσφυγή του ∆ήµου Λευκάδας κατά 1) Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Λευκάδας, που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Νοµάρχη Λευκάδας Χρήστο Λάζαρη,
2) Νοµάρχη Λευκάδας, 3) Ελληνικού ∆ηµοσίου, που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Υπουργό
Οικονοµικών, 4) Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, που
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και 5)
της µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆ΤΥ: 682/22 - 3 - 2005 Απόφασης του Νοµάρχη Λευκάδας, περί
επιβολής διοικητικών κυρώσεων, ήτοι περί επιβολής σε βάρος του ∆ήµου Λευκάδας προστίµου
σαράντα τριών χιλιάδων (43.000,00) ευρώ και κατά κάθε άλλης συναφούς πράξεως και έχει
εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας κατά τη συζήτηση αυτής στο παρελθόν.
Επίσης διαθέτει τις απαιτούµενες εξειδικευµένες γνώσεις στο ∆ιοικητικό και στο ∆ιοικητικό ∆ικονοµικό
∆ίκαιο, καθόσον έχει αναλάβει στο παρελθόν αντίστοιχες υποθέσεις και είναι γνώστης της σχετικής
νοµοθεσίας, ώστε να χειρισθεί µε επιτυχία την ως άνω υπόθεση.
Επειδή προσάγει και επικαλείται:
Α) Νόµιµο αντίγραφο της από 13/4/2005 προσφυγής του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πατρών, κατά 1) Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας, που εκπροσωπείται νόµιµα από
τον Νοµάρχη Λευκάδας Χρήστο Λάζαρη, 2) Νοµάρχη Λευκάδας,3) Ελληνικού ∆ηµοσίου, που
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Υπουργό Οικονοµικών, 4)Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµοσίων Έργων, που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων και 5) της µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆ΤΥ: 682/22 - 3 - 2005 Απόφασης του Νοµάρχη
Λευκάδας περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων, ήτοι περί επιβολής σε βάρος του ∆ήµου Λευκάδας
προστίµου σαράντα τριών χιλιάδων (43.000,00) ευρώ και κατά κάθε άλλης συναφούς πράξεως.
Β) Νόµιµο αντίγραφο της µε αριθµό 471/2009 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών (Τµήµα
Α΄). Γ) Νόµιµο αντίγραφο της µε αριθµό 1104/2016 απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Επειδή συνέταξε και κατέθεσε ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών την κρινόµενη προσφυγή
του ∆ήµου Λευκάδας κατά 1) Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας, που εκπροσωπείται νόµιµα
από τον Νοµάρχη Λευκάδας Χρήστο Λάζαρη, 2) Νοµάρχη Λευκάδας, 3) Ελληνικού ∆ηµοσίου, που
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Υπουργό Οικονοµικών, 4)Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµοσίων Έργων, που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων και 5)της µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆ΤΥ: 682/22 - 3 - 2005 Απόφασης του Νοµάρχη
Λευκάδας περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων, ήτοι περί επιβολής σε βάρος του ∆ήµου Λευκάδας
προστίµου σαράντα τριών χιλιάδων (43.000,00) ευρώ και κατά κάθε άλλης συναφούς πράξεως.
Για τους λόγους αυτούς, εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας, να
χορηγήσει εντολή στον δικηγόρο Λευκάδας Ευστάθιο Σκλαβενίτη, να παρασταθεί και να
εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών – Τµήµα
Α΄, κατά την ορισθείσα δικάσιµο της 17.03.2017 (αριθµός πινακίου 37) ή σε οποιαδήποτε τυχόν µετά
από αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, ως δικαστικός πληρεξούσιος του ∆ήµου Λευκάδας, κατά την
συζήτηση της προσφυγής που άσκησε ο ∆ήµος Λευκάδας κατά των 1. Υπουργού Οικονοµικών και 2.
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ( αριθµός πινακίου 37), ήτοι να καταθέσει προτάσεις του ∆ήµου
Λευκάδας, καθώς και προσθήκη – αντίκρουση, να εξετάσει µάρτυρες, να προσάγει µε επίκληση
έγγραφα και εν γένει να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες προς υποστήριξη των συµφερόντων
του ∆ήµου Λευκάδας στην ανωτέρω υπόθεση.»
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 στον δικηγόρο Λευκάδας, Ευστάθιο Σκλαβενίτη, να παρασταθεί και να
εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών – Τµήµα
Α΄, κατά την ορισθείσα δικάσιµο της 17.03.2017 (αριθµός πινακίου 37) ή σε οποιαδήποτε τυχόν µετά
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από αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, ως δικαστικός πληρεξούσιος του ∆ήµου Λευκάδας, κατά την
συζήτηση της προσφυγής που άσκησε ο ∆ήµος Λευκάδας κατά των 1. Υπουργού Οικονοµικών και 2.
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ( αριθµός πινακίου 37), ήτοι να καταθέσει προτάσεις του ∆ήµου
Λευκάδας, καθώς και προσθήκη – αντίκρουση, να εξετάσει µάρτυρες, να προσάγει µε επίκληση
έγγραφα και εν γένει να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες προς υποστήριξη των συµφερόντων
του ∆ήµου Λευκάδας στην ανωτέρω υπόθεση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 26/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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