Απόζπαζκα
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ:34/2012 πλεδξίαζεο ηεο Oηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Αξηζ. Απόθ:286/2012
ηελ Λεπθάδα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ζήκεξα ηελ 20ε ηνπ
κήλα Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13.00κ.κ., ήιζε ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κεηά ηελ αξηζ.πξση.
30021/16.11.2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε
λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ
Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελληά(9) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ έμη (6) κέιε, άξρηζε ε πλεδξίαζε .
ΠΑΡΟΝΣΔ
1]ΔιεπζέξηνοΑξαβαλήο:Πξόεδξνο
2)ΑξαβαλήοΑλδξέαο
3) άληα-Μαθξή Αηθ.
4) Ενπξηδάθεο Δπηύρηνο
5)Μπξαληδνπθάθεο Νηθόιανο
6)Μαξγέιεο Γεώξγηνο

ΑΠΟΝΣΔ
Γαδήο Αλαζηάζηνο
Πεληεζπίηεο Νίθνο
Γαβξίιεο Γεκήηξεο

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θα.
άληα Δπηπρία, Τπάιιειν Γήκνπ Λεπθάδαο.
5ν ΘΔΜΑ Ζ.Γ. : ηεο αξηζ.34-2012 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θαη πξνζθπγήο
ελώπηνλ ηνπ Γηνηθ.Πξωη/θείνπ Μεζνινγγίνπ θαηά ηνπ αξ.60778/12707/7/11/12
επηβνιήο πξνζηίκνπ, ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Λεπθάδαο.
Δηζεγεη:θα.Μαπξέηα Καξύδε-δηθεγόξνο Γήκνπ

Η Δηζεγήηξηα αλέθεξε ηα παξαθάησ:
“ Πεξηήιζε ζηελ ππεξεζία κνπ ε αξηζ'60778/12707/7/11/2012 απόθαζε επηβνιήο
πξνζηίκνπ ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Λεπθάδαο δπλάκεη ηεο νπνίαο αλαθέξνληαη ηα
παξαθάησ:
A .O Υώξνο Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκάησλ (ΥΑΓΑ) ζηε ζέζε Αιπθέο ηνπ
Γήκνπ Λεπθάδαο ιεηηνπξγεί ρσξίο πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε (έγθξηζε
Πεξηβαιινληηθώλ όξσλ) θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.1650/86 όπσο
ζπκπιεξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.3010/2002 θαη
Β πξνθαιεί ξύπαλζε ηόζν ηνπ ρεξζαίνπ όζν θαη ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο αθνπ
κόλν έλα κέξνο ησλ απνξξηκάησλ έρεη επηθαιπθζεί κε ρώκα,εθάπηεηαη απν ηηο δύν
πιεπξέο κε ζάιαζζα, δελ ππάξρεη πεξίθξαμε κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη θίλδπλνο
απνξξίκκαηα λα παξαζπξζνύλ θαη ζηξαγγίζκαηα λα θαηαιήμνπλ ζηελ ζάιαζζα
,όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζηελ απν 30-11-2011 έθζεζε απηνςίαο ηνπ ΚΔΠΠΔ.
Σν άλσ πνζόλ εηζπξάηηεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ είζπξαμε Γεκνζίσλ
Δζόδσλ,ζηε ΓΟΤ ηνπ Ν.Λεπθάδαο .απνηειεί δε έζνδν ηεο Π.Δ Λεπθάδαο ηεο

Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ θαηά 50% ήηνη 6000 Δπξώ θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθό
Αξηζκό Δζόδνπ Πξνππνινγηζκνύ 83625.Σν ππόινηπν πνζό ,επίζεο θαηά 50%,ήηνη
3000 Δ απνηειεί έζνδν ηνπ ΔΣΔΡΠ,ην νπνίν ηεξείηαη ζε εηδηθό ινγαξηαζκό πνπ
νλνκάδεηαη Πξάζηλν ηακείν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ Κσδηθό Αξηζκό Δζόδνπ
Πξνππνινγηζκνύ 3517 .
Δπεηδή ν Γήκνο Λεπθάδαο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα πξνζθύγεη ζηα Γηνηθεηηθά
Γηθαζηήξηα λα δεηήζεη ηελ εμάιεηςε ε ηελ κείσζε ηνπ σο άλσ επηβιεζέληνο
πξνζηίκνπ γηα επλόεηνπο νηθνλνκηθνύο ιόγνπο , κε θάζε λόκηκν κέζν.
Δηζεγνύκαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο,
λα δνζεί άκεζα εληνιή ζηε Γηθεγόξν ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο, Μαπξέηα Καξύδε λα
αζθήζεη αίηεζε αλαζηνιήο θαζώο θαη πξνζθπγή θαηά ηεο σο άλσ απόθαζεο
επηβνιήο πξνζηίκνπ ύςνπο 12.000 επξώ ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Λεπθάδαο λα
εθπξνζσπήζεη ην Γήκν Λεπθάδαο θαη λα παξαζηαζεί ελώπηνλ ησλ αξκνδίσλ
δηνηθεηηθώλ Γηθαζηεξίσλ θαηά ηελ δηθάζηκν πνπ ήζειε απηά πξνζδηνξηζζνύλ λα
θαηαζέηεη ππνκλήκαηα πξόζζεηνπο ιόγνπο θαη νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζηηθή
ελέξγεηα ήζειε απαηηεζεί θαη ελ γέλεη λα ππεξαζπίζεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ Γήκνπ
Λεπθάδαο κε θάζε λόκηκν κέζν .“.
Καηόπηλ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη γηα λα δνζεί εληνιή ζηε
Γηθεγόξν ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο, Μαπξέηα Καξύδε λα αζθήζεη αίηεζε αλαζηνιήο
θαζώο θαη πξνζθπγή θαηά ηεο σο άλσ απόθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ύςνπο
12.000 επξώ ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Λεπθάδαο, ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ
εηζήγεζε.
Η Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ην Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο ,
-ηε παξαπάλσ εηζήγεζε
-ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ,

νκόθωλα

απνθαζίδεη

Xνξεγεί εληνιή ζηε Γηθεγόξν ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο, Μαπξέηα Καξύδε λα αζθήζεη
αίηεζε αλαζηνιήο θαζώο θαη πξνζθπγή θαηά ηεο σο άλσ απόθαζεο επηβνιήο
πξνζηίκνπ ύςνπο 12.000 επξώ ,
ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Λεπθάδαο λα
εθπξνζσπήζεη ην Γήκν Λεπθάδαο θαη λα παξαζηαζεί ελώπηνλ ησλ αξκνδίσλ
δηνηθεηηθώλ Γηθαζηεξίσλ θαηά ηελ δηθάζηκν πνπ ήζειε απηά πξνζδηνξηζζνύλ λα
θαηαζέηεη ππνκλήκαηα πξόζζεηνπο ιόγνπο θαη νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζηηθή
ελέξγεηα ήζειε απαηηεζεί θαη ελ γέλεη λα ππεξαζπίζεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ Γήκνπ
Λεπθάδαο κε θάζε λόκηκν κέζν.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 286/2012
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο
Ο Πξόεδξνο

Σα Μέιε
Όπωο αλαθέξνληαη παξαπάλω

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΑΡΑΒΑΝΖ

