ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 31/2015 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 253/2015
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 30 του μήνα Σεπτεμβρίου
του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 20785/25-9-2015 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
6. Σταματέλου Δήμητρα
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σέρβος Κων/νος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
4.
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.
Το μέλος της Ο.Ε. κ. Γκογκάκης Γρηγόριος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της
Η.Δ. και κατά την συζήτηση και ψήφιση του 7ου θέματος της Η.Δ. ήταν εκτός αιθούσης.
Το μέλος της Ο.Ε. κ. Σέρβος Κων/νος προσήλθε μετά την εκφώνηση του 1ου θέματος της Η.Δ.
και πριν την ανάγνωση της εισήγησης.
Το μέλος της Ο.Ε.κ. Βλάχος Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 9ο της ημερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για
άσκηση προσφυγής του Δήμου Λευκάδας Ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά
της υπ΄αριθμ.51643-8036/28/07/2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, διάβασε την γνωμοδότηση της δικηγόρου του
Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε στην υπηρεσία μας η αριθ' 51643/8036/28-07-2015 απόφαση επιβολής
προστίμου του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας για το Δήμο Λευκάδας, για την λειτουργία της
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε Ελλομένου, δυνάμει της οποίας επιβάλλεται στο Δήμο
Λευκάδας πρόστιμο ύψους 1.000,00 ευρώ διότι, δήθεν δεν έχει προβεί σε τροποποίηση των
παραγράφων δ.5.,δ.5.2 και δ.5.1και δ.5.3 της ΑΕΠΟ 130418/27-6-2003 για την κατασκευή του έργου,
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ώστε στην τροποποίηση να περιλαμβάνεται το υλοποιηθέν προκατασκευασμένο-αυτοματοποιημένο
συμπαγές σύστημα επεξεργασίας λυμάτων.
Το άνω ποσόν εισπράττεται κατά τις διατάξεις για την είσπραξη Δημοσίων Εσόδων, στη ΔΟΥ του
Ν.Λευκάδας, αποτελεί δε έσοδο της Π.Ε Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά 50% ήτοι 500
Ευρώ και καταχωρείται στον κωδικό Αριθμό Εσόδου Προυπολογισμού 64115. Το υπόλοιπο ποσό,
επίσης κατά 50%, ήτοι 500 Ευρώ, αποτελεί έσοδο του ΕΤΕΡΠΣ, το οποίο τηρείται σε ειδικό
λογαριασμό που ονομάζεται Πράσινο ταμείο και καταχωρείται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου
Προϋπολογισμού 3517.
Επειδή ο Δήμος Λευκάδας έχει έννομο συμφέρον να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια να ζητήσει
την εξάλειψη ή την μείωση του ως άνω επιβληθέντος προστίμου, για ευνόητους οικονομικούς λόγους
, με κάθε νόμιμο μέσο.
Επειδή εκπνέει η προθεσμία της άσκησης της προσφυγής στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 , δεδομένου ότι
επιδόθηκε προς τον Δήμο Λευκάδας στις 30 Ιουλίου 2015.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
Να δοθεί επειγόντως εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη να ασκήσει
προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Μεσολογγίου
κατά της ως άνω αριθ'
51643/8036/28-07-2015 απόφασης επιβολής προστίμου του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας, ποσού
1.000,00 ευρώ να εκπροσωπήσει το Δήμο Λευκάδας και να παρασταθεί ενώπιον του αρμοδίου
διοικητικού Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο που ήθελε αυτό προσδιορισθεί, να καταθέτει υπομνήματα
πρόσθετους λόγους και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί και εν γένει να
υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο.»
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 στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, να ασκήσει προσφυγή
ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Μεσολογγίου κατά της ως άνω αριθ' 51643/8036/28-07-2015
απόφασης επιβολής προστίμου του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας, ποσού 1.000,00 ευρώ, να
εκπροσωπήσει το Δήμο Λευκάδας και να παρασταθεί ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού Δικαστηρίου
κατά την δικάσιμο που ήθελε αυτό προσδιορισθεί, να καταθέτει υπομνήματα πρόσθετους λόγους και
οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώματα
του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 253/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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