ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 1ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 15/2020
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 20 του µηνός Ιανουαρίου του
έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά
την αριθ. πρωτ: 562/16-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη
της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77
του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
---2 Κατωπόδη Νίκη
2
3 Τυπάλδος Νικόλαος
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5
6 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
6
7 Γαζής Αναστάσιος
7
8 Βικέντιος Νικόλαος
8
9 Τσιρογιάννης Γεώργιος
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης,
κ. ∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 15 : Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί άσκησης προσφυγής κατά της µε αριθ. πρωτ. Οικ.
98965/15239/Φ.1/12.11.2019 απόφασης του Τµήµατος Περ/ντος-Υδροοικονοµίας και Χωρικού Σχεδιασµού
Π.Ε. Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί επιβολής προστίµου για την λειτουργία ΧΑ∆Α στην θέση
«Αλυκές» του ∆ήµου Λευκάδας
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του ∆ήµου

Η δικηγόρος του ∆ήµου κα Αικατερίνη Τσερέ, εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της
Επιτροπής τα εξής:
• τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/10 παρ.2. όπως αυτές ισχύουν.
• την µε αριθ. πρωτ. Οικ. 98965/15239/Φ.1/12.11.2019 απόφασης του Τµήµατος Περ/ντοςΥδοοικονοµίας και Χωρικού Σχεδιασµού Π.Ε. Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. περί
επιβολής προστίµου για την λειτουργία ΧΑ∆Α στην θέση «Αλυκές» του ∆ήµου Λευκάδας ύψους
25.000 ευρώ και ειδικότερα:
-Για την λειτουργία χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) στη θέση «Αλυκές» ∆. Λευκάδας,
κατά παράβαση του άρθρου 10 της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β’/22-12-2003) και των άρθρων 14 και
29 του Ν. 4042/2012 ως ισχύουν, µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ρύπανσης και
υποβάθµισης περιβάλλοντος κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει
-Για την µεταφορά δεµατοποιηµένων απορριµµάτων από τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης σε µη
εγκεκριµένη εγκατάσταση τελικής διάθεσης κατά παράβαση του άρθρου 2 της ΚΥΑ 50910/2727/2003.
-Για µη τήρηση Πρότυπων Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων, όπως έχουν εγκριθεί µε την αρ. πρωτ.
6718/1014/28-01-2013 απόφαση υπαγωγής σε ΠΠ∆ για τον Χώρο Προσωρινής Αποθήκευσης
∆εµατοποιηµένων Απορριµµάτων.
-Για την λειτουργία του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης ∆εµατοποιηµένων απορριµµάτων χωρίς την
απαιτούµενη γνωστοποίηση λειτουργίας κατά παράβαση της ΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/11936/836/14-2-2019.
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ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΩ
Να δοθεί εντολή στην δικηγόρο µε πάγια αντιµισθία του ∆ήµου Λευκάδας Αικατερίνη Τσερέ για την άσκηση
προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί εντολή στην δικηγόρο µε πάγια αντιµισθία του ∆ήµου Λευκάδας Αικατερίνη Τσερέ για την
άσκηση προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 15/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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