ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 2ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 19/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 19 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/ΓΠ.οικ.: 1293/8.1.2021 (ΦΕΚ 30/8.1.2021 τεύχος Β'), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από
την αριθ. πρωτ: 2024/15-1-2021 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
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
3
4 Γιαννιώτης Παναγιώτης
4
5 Μαργέλη Μαρία
5
6 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
6
7 Γαζής Αναστάσιος
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση έφεσης ενώπιον του
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της
αριθ’Α145/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθµό
µεταξύ των διαδίκων ∆ήµου Λευκάδας και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας).
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα Μαυρέτα Καρύδη,
δικηγόρο του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την εξής γνωµοδότησή της επί του θέµατος:
«Περιήλθε εις γνώση µου η µε αριθµό Α145/2020 απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου
που δίκασε την προσφυγή στο πρώτο βαθµό του ∆ήµου Λευκάδας που στρέφονταν κατά της Περιφερειακής
Ενότητας Λευκάδας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Στην ως άνω απόφαση µεταξύ άλλων ιστορούνται τα ακόλουθα:
Στην απόφαση περί επιβολής ενδίκου προστίµου όσο και στην οικεία διαπιστωτική της εν λόγω παράβασης
έκθεση αυτοψίας, το περιεχόµενο της οποίας (έκθεσης) συνιστά, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ.2 του Κ.∆.∆ την
αιτιολογία της προσβαλλόµενης απόφασης αναφέρεται µε σαφήνεια ο τόπος, ο χρόνος και οι διαπιστώσεις του
διενεργηθέντος ως άνω επιτόπου ελέγχου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του τµήµατος Περιβάλλοντος και
Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. ∆ηλαδή αναφέρεται ρητώς ότι, στις 20-9-2012,στη θέση
<<Αλυκές του ∆ήµου Λευκάδας λειτουργούσε από τον προσφεύγοντα ∆ήµο παράνοµη χωµατερή µε ανεπαρκή
µέτρα φύλαξης, διάθεσης και διαχείρισης απορριµµάτων (ΧΑ∆Α),άνευ των απαιτούµενων περιβαλλοντικών
αδειοδοτήσεων, γεγονός εξάλλου, που δεν αµφισβητεί ο προσφεύγων, µε αποτέλεσµα να προκαλούνται
ανθυγιεινές καταστάσεις και ρύπανση. Κατόπιν δε τούτων το ∆ικαστήριο κρίνει ότι στοιχειοθετείται η ένδικη
παράβαση των σχετικών µε τις αδειοδοτήσεις των χώρων διάθεσης απορριµµάτων διατάξεων, χωρίς µάλιστα να
προαπαιτείται να αποδεικνύεται το είδος η έκταση ρύπανσης η άλλης υποβάθµισης του περιβάλλοντος, η οποία
άλλωστε, είναι εν προκειµένω αυταπόδεικτη οι δε περί του αντιθέτου ισχυρισµοί του προσφεύγοντος πρέπει να
απορριφθούν ως αβάσιµοι.
Τέλος, το ∆ικαστήριο, συνεκτιµώντας αφενός µεν, το είδος και τη σοβαρότητα της παράβασης των
προαναφερόµενων διατάξεων, η τήρηση των οποίων αποσκοπεί στη διαφύλαξη του δηµοσίου συµφέροντος (υγεία
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πολιτών, αποτροπή ρύπανσης, υποβάθµιση περιβάλλοντος) αφετέρου δε, τα προβλεπόµενα όρια διακύµανσης του
ποσού του ενδίκου προστίµου, κρίνει ότι το πρόστιµο των 15.000,00€ που επιβλήθηκε σε βάρος του
προσφεύγοντος, το οποίο υπολείπεται κατά πολύ του νοµίµου ανωτάτου ορίου των 2.000.000 ευρώ, είναι εύλογο
και προσήκον, ενόψει των περιστάσεων της υπο κρίση περίπτωσης, απορριπτοµένου δε του σχετικού αιτήµατός
του περί µείωσης αυτού.
Επειδή επιδόθηκε στο ∆ήµο Λευκάδας στις 10-12-2020 και αρχίζει να µετρά η προθεσµία άσκησης
έφεσης κατ’αυτής.
Επειδή θεωρώ εύλογο και σκόπιµο να ασκήσει έφεση ο ∆ήµος Λευκάδας κατά της ως άνω
αριθ’Α145/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Εισηγούµαι
Να χορηγηθεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Ν. Καρύδη να ασκήσει
έφεση κατά της αριθ’ αριθ’Α145/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, να παρασταθεί και
να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο ενώπιον του αρµοδίου ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών
ότε ήθελε προσδιορισθεί και εκδικασθεί τούτο .»
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 αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Ν. Καρύδη, να ασκήσει
έφεση κατά της αριθ’ αριθ’Α145/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, να παρασταθεί και
να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο ενώπιον του αρµοδίου ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών
ότε ήθελε προσδιορισθεί και εκδικασθεί τούτο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 19/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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