ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 31/2015 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 254/2015
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 10ο της ημερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για
απόκρουση της αίτησης της προσφυγής του Πάρη Αβραμίδη κατά της υπ΄αριθμ.ΠΧΠ 2214/10-062010 απόφασης επιβολής προστίμου του Αντινομάρχη Λευκάδας Ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στη συνεδρίαση της 23ης Οκτωβρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη
μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
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 εις γνώση μας η προσφυγή του Πάρη Αβραμίδη δυνάμει της οποίας επάγονται τα
ακόλουθα: Ο ως άνω παραπονείται ότι η αριθ'πρωτ. ΠΧΠ 2214/10/6/2010 απόφαση επιβολής
προστίμου του Αντινομάρχη Λευκάδας πάσχει ακυρότητας, διότι αναφέρει στην αιτιολογία της, η
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οποία είναι ανεπαρκής, ότι ο ιδιοκτήτης λειτουργεί το ξενοδοχείο χωρίς να τηρεί τον περιβαλλοντικό
όρο που αναφέρει, ενώ το ξενοδοχείο δεν λειτουργεί ακόμη, έχοντας υποστεί τεράστια οικονομική
ζημιά κατά την διάρκεια του θέρους, ενώ ο βόθρος έχει ήδη μπαζωθεί κατά τις υποδείξεις των
αρμοδίων και έχει συνταχθεί και σχετική αυτοψία, η οποία ουδόλως μνημονεύεται στα σχετικά
έγγραφα που έχουν ληφθεί υπόψη για τον καταλογισμό του προστίμου. Η αντίδικος αρχή πριν μου
επιβάλλει την απόφαση του προστίμου των 1.000,00 Ευρώ θα έπρεπε να μου κοινοποιήσει
πρόσκληση για να παράσχω τις εισηγήσεις μου και να τηρηθεί η διαδικασία της προηγούμενης
ακρόασης του διοικουμένου. Ως ιδιοκτήτης και φερόμενος παραβάτης δεν κλήθηκα να παράσχω
γραπτές εξηγήσεις, σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. του κωδ. Διοικ. Διαδικασίας 6,
όπου ορίζεται ότι παρέχονται εξηγήσεις, χωρίς να απαιτείται να είναι έγγραφες, Σύνταγμα 20 παρ.2,
Κ.Δ Διαδ..6 Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικούμενου προτού η διοικητική αρχή να του
επιβάλει δυσμενείς κυρώσεις. Τέλος, το πρόστιμο που επεβλήθη για την διαλαμβανόμενη στην
προσβαλλόμενη πράξη παράβαση μου, είναι υπέρογκο και πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο,
λαμβάνοντας υπόψη το Δικαστήριο σας, το γεγονός ότι, δεν συντρέχει στο δικό μου πρόσωπο δόλος
και ως εκ τούτου, ελλείψει υπαιτιότητας, είναι δίκαιο και εύλογο, αν όχι να ακυρωθεί, να μειωθεί το
πρόστιμο στο ελάχιστο δυνατό, τη στιγμή μάλιστα που επεβλήθη από πλάνη περί τα πράγματα
δοθέντος ότι η επιχείρηση μου δεν λειτουργεί αλλά υλοποιεί την εγκεκριμένη μελέτη προκειμένου να
λειτουργεί άμεσα.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούμαι προς την οικονομική επιτροπή του Δήμου Λευκάδας να αποφασίσει περί της χορήγησης
εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί κατά την ως άνω
δικάσιμο στις 21-10-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικού Λευκάδας και να αποκρούσει την
απο 22/07/2010 προσφυγή του Πάρη Αβραμίδη που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδος, ως
διαδόχου της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας προς ακύρωση της πρωτ. ΠΧΠ
2214/10.06.2010 απόφασης επιβολής προστίμου του Αντινομάρχη Λευκάδας.
Εν γένει να υποστηρίξει τα νόμιμα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας, ως καθολικού διαδόχου της
πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καταθέτοντας υπόμνημα, η τυχόν πρόσθετους λόγους και κάθε
διαδικαστική πράξη η οποία ήθελε απαιτηθεί.»
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 παρασταθεί κατά
την ως άνω δικάσιμο στις 21-10-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικού Λευκάδας και να
αποκρούσει την απο 22/07/2010 προσφυγή του Πάρη Αβραμίδη που στρέφεται κατά του Δήμου
Λευκάδος, ως διαδόχου της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας προς ακύρωση της
πρωτ. ΠΧΠ 2214/10.06.2010 απόφασης επιβολής προστίμου του Αντινομάρχη Λευκάδας.
Εν γένει να υποστηρίξει τα νόμιμα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας, ως καθολικού διαδόχου της
πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καταθέτοντας υπόμνημα, η τυχόν πρόσθετους λόγους και κάθε
διαδικαστική πράξη η οποία ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 254/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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