ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 43ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 336/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 12 του µηνός Νοεµβρίου του έτους
2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 22548/8-11-19 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Μαργέλη Μαρία
3
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Κατωπόδη Νίκη
5
6 Γαζής Αναστάσιος
6
7
7
8
8
9
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, προσήλθε πριν την συζήτηση του 3
θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης.
ο

ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. περί άσκησης ή µη έφεσης κατά της αριθ. 379/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, ο οποίος έθεσε υπόψη των
µελών της Ο.Ε. την εισήγηση της δικηγόρου του ∆ήµου Μαυρέτας Καρύδη, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η αριθµ. Α379/2018 απόφαση του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου, στην οποία µεταξύ άλλων αναφέρει τα ακόλουθα:
Επειδή, στην προκειµένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτουν τα εξής: Κατόπιν
καταγγελίας, υπάλληλοι του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας
Λευκάδας διενήργησαν αυτοψία στις 30.11.2011 στη χωµατερή του ∆ήµου Λευκάδας, στη θέση «Αλυκές» του
ως άνω ∆ήµου, όπου διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσα παράνοµη χωµατερή µε ανεπαρκή µέτρα φύλαξης,
διάθεσης και διαχείρισης απορριµµάτων (ΧΑ∆Α). Συγκεκριµένα διαπιστώθηκε ότι µόνο ένα µέρος των
απορριµµάτων έχει επικαλυφθεί µε χώµα, ενώ ,εξάλλου, ο εν λόγω χώρος της χωµατερής εφάπτονταν και από
της δύο πλευρές από θάλασσα, άνευ περίφραξης, µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος αυτά (απορρίµµατα) να
παρασυρθούν, τα δε στραγγίσµατα να καταλήξουν στη θάλασσα. Περαιτέρω, δεν είχαν ληφθεί µέτρα για την
έκλυση του παραγοµένου βιοαερίου στην ατµόσφαιρά από την αποδόµηση των απορριµµάτων, ούτε, άλλωστε,
είχαν ληφθεί κατάλληλα αντιπυρικά µέτρα σε περίπτωση πυρκαγιάς, δεδοµένου δε και του ότι η αντιπυρικά
µέτρα σε περίπτωση πυρκαγιάς, δεδοµένου δε, και του ότι η αναφερόµενη θαλάσσια περιοχή ανήκει στο δίκτυο
προστασίας NATYRA 2000. Στη συνέχεια, αφού προηγουµένως η ως άνω έκθεση αυτοψίας, µε το παραπάνω
περιεχόµενο, του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας
διαβιβάστηκε µε το αριθµ. πρωτ. 56579/133373/20.12.2011 έγγραφο στο προσφεύγοντα ∆ήµο, η ίδια ως άνω
υπηρεσία µε βάσεις τις διαπιστώσεις της αυτοψίας εισηγήθηκε µε το αριθ. πρωτ. 3827/783/23.1.2012 έγγραφο
στον Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας την επιβολή προστίµου ύψους 12.000 ευρώ. Ακολούθως, µε βάση την
ανωτέρω εισήγηση εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση µε την οποία επιβλήθηκε, κατ΄ επίκληση του άρθρου
30 ν.1650/1986, σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιµο ύψους 12.000 ευρώ.
Επειδή, ήδη
µε την κρινόµενη προσφυγή, όπως αυτή αναπτύσσεται µε το από 18.10.2017
νοµoτύπως κατατεθέν υπόµνηµα του, ο προσφεύγων επιδιώκει να ακυρωθεί η προσβαλλόµενη απόφαση,
προβάλλοντος κατ΄αρχάς, ότι η προσβαλλόµενη απόφαση παρίσταται µη νόµιµη, καθότι η σχετική έκθεση
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αυτοψίας δεν συντάχθηκε «επιτόπου», αλλά στα γραφεία του Τµήµατός Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, σε κάθε περίπτωση, αυτή δεν συνυπογράφεται από τους υπαλλήλους του
ΚΕΠΠΕ που τη διενήργησάν, ούτε περιέχει τα αναγκαία κατά νόµο στοιχεία για τον καθορισµό της ταυτότητας
της συγκεκριµένης παράβασης. Οι ισχυρισµοί, όµως αυτοί είναι απορριπτέοι ως αβάσιµοί. Ειδικότερα, από τις
ανωτέρω διατάξεις δεν προκύπτει ότι επιβάλλεται επί ποινή ακυρότητας η επιτόπου σύνταξη της έκθεσης
ελέγχου 9πρβλ. ΣτΕ3063/2015 ΚΑΙ∆ΕφΑθ 1970/2011). Εξάλλου η επίµαχη έκθεση αυτοψίας αφενός µεν,
νοµίµως υπογράφεται από τους υπαλλήλους του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που την διενήργησαν, αφετέρου δε, µε το ως άνω περιεχόµενο της,
περιλαµβάνει τα αναγκαία κατά νόµο στοιχεία για τον καθορισµό της ταυτότητας της ένδικής παράβασης.
Άλλωστε, επιµέρους ελλείψεις του περιεχοµένου της έκθεσης αυτοψίας δεν αποτελούν τυπική πληµµέλεια της
πράξης επιβολής προστίµου, αλλά αντικείµενο ουσιαστικής εκτίµησης από τα διοικητικά δικαστήρια, τα οποία
υποχρεούνται να ελέγξουν τη ουσιαστική ορθότητα αυτής (πρβλ. ΣτΕ 1542/2016, 1509/2013 565/2008 κ.α.)
περαιτέρω
Επειδή η ως άνω απόφαση επιδόθηκε στις 21-10-2019 και εποµένως αρχίζει να εκπνέει η προθεσµία
άσκησης έφεσης κατά αυτής
Επειδή οφείλω να επισηµάνω ότι η ως άνω τύχη τυχόν άσκησης έφεσης δεν θα ευδοκιµήσει, διότι η
διοικητική επιβολή προστίµου εν προκειµένω είναι µικρή ενόψει της επιβολής του ανωτάτου ορίου προστίµων
των 2.000.000 ευρώ.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Ενηµερώνω την ΟΕ του ∆ήµου Λευκάδας και εισηγούµαι να αποφασίσει περί της άσκησης ή µη έφεσης κατά
της ως άνω αριθ’379/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου
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
Να ασκηθεί έφεση κατά της αριθ. 379/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 336/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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