ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 45ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:329/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 22 του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2018,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ:
21041/18-10-2018 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. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του
∆ήµου Λευκάδας.
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ΘΕΜΑ 9 της Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. για µη άσκηση έφεσης (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) κατά των αριθ’
Α48/2018,Α49/2018 και Α70/2018 αποφάσεων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου
µεταβατικής έδρας Λευκάδας .
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη , δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθαν εις γνώση µου οι ως άνω αριθ’ Α48/2018, Α49/2018 και Α70/2018 αποφάσεις του
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου σύµφωνα µε τις οποίες εκδικάσθηκαν οι προσφυγές του
∆ήµου κατά επιβολής προστίµων του Αντιπεριφερειάρχη.
Στις ως άνω αποφάσεις µεταξύ άλλων περιέχονται τα ακόλουθα:
Επειδή και ενόψει των διατάξεων που προπαρατέθηκαν, λαµβανοµένου υπόψη ότι όπως προκύπτει από τις
αντίστοιχες εκθέσεις αυτοψίας, διαπιστώθηκαν οι προαναφερθείσες παραβάσεις των περιβαλλοντικών όρων
από πλευράς του ∆ήµου Λευκάδας .συνεπώς νόµιµα και αιτιολογηµένα επιβλήθηκαν τα πρόστιµα των
1.000,00 € και 1.500,00 ευρώ αντίστοιχα. Τέλος το ∆ικαστήριο, συνεκτιµώντας το είδος και τη σοβαρότητα των
ένδικων παραβάσεων καθώς και τα προβλεπόµενα όρια διακύµανσης του ποσού των προστίµων, κρίνει ότι το
πρόστιµο των 1.000,00 € και 1.500,00 € ευρώ αντίστοιχα που επιβλήθηκε στο προσφεύγοντα ∆ήµο υπολείπεται
κατά πολύ του νοµίµου ανωτάτου ορίου των 2.000.000 ευρώ, είναι εύλογο και προσήκον ,ενόψει των
περιστάσεων της υπό κρίση περίπτωσης, απορριπτοµένου του σχετικού αιτήµατος του περί µείωσης του
ενδίκου προστίµου.
Περαιτέρω όµως οι ως άνω αποφάσεις δεν υπόκεινται σε έφεση διότι το ποσόν που επιβλήθηκε των 1.000,00 €
και 1.500,00 ευρώ για κάθε µια παράβαση υπολείπεται πολύ από το κατώτερο ποσόν των 5.000,00 ευρώ,
σύµφωνα µε το οποίο προβλέπει ο νόµος να ασκηθεί έφεση. Συνεπώς οι ως άνω αποφάσεις δεν υπόκεινται σε
κανένα ένδικο µέσο και είναι ανέκκλητες.
Επειδή ο ∆ήµος έχει έννοµο συµφέρον
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να συζητήσει το παρόν θέµα και να αποφασίσει
αφενός περί µη άσκησης έφεσης κατά των αριθ’Α48/2018, Α49/2018, Α70/2018 αποφάσεων του Μονοµελούς
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου αφετέρου να καταβάλει τα ως άνω επιβληθέντα πρόστιµα δια των
Οικονοµικών υπηρεσιών του στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
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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, αποφασίζει:
Τη µη άσκηση έφεσης κατά των αριθ’Α48/2018, Α49/2018, Α70/2018 αποφάσεων του Μονοµελούς
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και την καταβολή των ως άνω επιβληθέντων προστίµων, δια των
Οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου, του στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 329/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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