ΑΔΑ: 7ΧΑΒΩΛΠ-Ρ7Δ

Ελληνική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ Digitally
ΚΟΖΑΝΗΣ
signed by
INFORMATICS
INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY 23695
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ DEVELOPMEN
ΤΗΛ. 24613 50329
FAX
24610
Date: 2016.02.08 16:15:11
T AGENCY

EET
Reason:
Location: Athens

Ελληνική

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
--------------------

Αριθµός απόφασης : 16 / 2016

Από το µε αριθµό 2/2016 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Άσκηση ή µη προσφυγής κατά της µε αριθµό πρωτ. οικ.
4707/117/14.01.2016
(Α∆Α:7ΜΕ07ΛΨ-ΗΩΣ)
απόφασης
του
Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας σχετικά µε επιβολή διοικητικού
προστίµου, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν. 1650/1986, στο ∆ήµο
Κοζάνης.
Σήµερα την 28η Ιανουαρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13 : 30, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
2686/22.01.2016 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 402/07.09.2014 & 558/27.11.2015), βρέθηκαν
παρόντα τα έξι (6) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
4. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
5. Σιώµος Νικόλαος
6. Γκουτζηκώστας Γεώργιος

1. Γκούµας Βασίλειος (Λάκης)
2. Μαλούτας Λάζαρος
3. Καραπάτσιος Ευάγγελος
οι οποίοι αν και κλήθηκαν
νόµιµα, δεν προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε το
παρακάτω 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
Στο άρθρο 72 (παρ. 1 εδαφ. ιγ) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ.
87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρµοδιότητα για την άσκηση όλων των ενδίκων
βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων είναι της Οικονοµικής Επιτροπής.
Η ∆/νση Περιβάλλοντος του ∆ήµου στο από 25.01.2016 υπηρεσιακό της σηµείωµα µε
θέµα «Άσκηση προσφυγής κατά της µε αριθµ. πρωτ. 4707/117/14.01.2016 Απόφασης
του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας και υποβολή αγωγής κατ΄αγνώστων για
ανεξέλεγκτη – αυθαίρετη απόρριψη και διάθεση αποβλήτων στην Τ.Κ. Λευκοπηγής της
∆.Ε. Κοζάνης του ∆ήµου Κοζάνης» αναφέρει τα παρακάτω : «… ΙΣΤΟΡΙΚΟ :
ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Με το µε αριθ π ρωτ. 29696/100/26-05-2015 έγγραφο της
η
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Αποκεν τρωµένης ∆ιοίκησης, ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, µε συνηµµένη
Έκθεση Ελέγχου Χώρου Αν εξέλ εγκτης Εν απόθεσης Απορριµµάτων , π ου
συντάχθηκε από την επιτροπ ή του άρθρου 7 της 9/2000 Πυρ/κης ∆ιάταξης και
πραγµατοποι ήθηκε την 22-04-2015, εν ηµερώθηκε ο ∆ήµος Κοζάν ης για την
ανεξέλ εγκτη απ όρρι ψη απορριµµάτων και αποβλήτων στην Τοπική Κοινότητα
Λευκοπ ηγής και στη θέση «Παλαιά χωµατερή- Νταµάρι». Σύµφωνα µε την
έκθεση αυτοψίας της επιτροπή του άρθρου 7 της 9/2000 Πυρ/κης ∆ιάταξης
πρόκει ται για παλαιά χωµατερή της Τ.Κ. Λευκοπηγής, του ∆ήµου Κοζάνης που
είχε απ οκατασταθεί και δηµι ουργήθηκε ξανά µε την ανεξέλεγκτη απ όρριψη εκ
νέου απ ορριµµάτων και αποβλήτων . Με το ί διο έγγραφο ζητήθηκε από το ∆ήµο
Κοζάν ης να λάβει όλα τα προβλ επόµενα µέτρα και µέσα που προβλέπ ονται στο
άρθρο 7, π αρ. 4 της υπ’ αριθµ. 9 Α /2000 Πυροσβεστικ ής ∆ιάταξης (Φ ΕΚ.
1459/Τεύχος Β’/30-11-2000) «Κανονι σµός, ρύθµι ση µέτρων, για την πρόληψη
και αντιµετώπι ση πυρκαγιών, σε δασικές και αγροτικ ές εκ τάσεις»
Η ∆/νση Περιβάλλ οντος του ∆ήµου Κοζάνης, Τµήµα Καθαριότητας, µε το µε
αριµ πρωτ. 42501/27-07-2015 έγγραφο και µε συνηµµέν η φωτογ ραφική τεκµηρίωση
γνωστοπ οίησε τι ς ενέργει ες στις οπ οίες προέβη µετά τις ανωτέρω συστάσεις,
για τον καθαρισµό των κοινόχρηστων χώρων και εκτάσεων (όπως αυτές
αποτυπων όταν στο έγγραφο της ∆/νση Πολιτικής Προστασί ας) στις οπ οίες είχε
γίνει ανεξέλεγκ τη και αυθαί ρετη απ όρριψη και διάθεση αποβλήτων (απ ορρίµµατα,
µπάζα και λοιπά απόβλητα κατεδάφι σης) , σύµφωνα µε το οπ οί ο:
• Είχαν αποµακρυνθεί τα απόβλητα από όλ ους τους χώρους που αναφερόταν
στι ς Εκθέσει ς αυτοψίας
• Είχε αποκοπεί η π ρόσβαση σε όλους τους χώρους µε τη δηµι ουργία
αναχωµάτων
• Είχαν αναρτηθεί
προει δοποιητικές
πινακίδες
στους
χώρους
π ου
αναφέρον ται στις Εκθέσεις αυτοψίας σύµφωνα και µε τις επισυναπτόµενες
φωτογραφί ες
• Είχε πραγµατοπ οιηθεί ενηµέρωση των κατοίκων για το µη επιτρεπ τό της
ανεξέλ εγκτης απ όρριψης αποβλ ήτων , συµπεριλαµβαν οµένων και των
υλικών κατεδαφίσεων, καθώς και γι α το αδει οδοτηµέν ο σηµείο συλλογής
τους που λειτουργ εί στο ∆ήµο Κοζάνης.
• Είχε απ οσταλεί συνηµµένη φωτογ ραφική τεκµηρίωση ( 10 φώτο)
• Είχε πραγµατοποιηθεί, µε το µε αριθ. Πρωτ.8300/17-2-2015 έγγραφο του
∆ήµου
Κοζάνης, ενηµέρωση- συστάσει ς των Προέδρων των τοπικών
κοινοτήτων του ∆ήµου Κοζάνης και των κατοίκων για το µη επιτρεπ τό της
ανεξέλ εγκτης απ όρριψης αποβλ ήτων , συµπεριλαµβαν οµένων και των
υλικών κατεδαφίσεων, καθώς και γι α το αδει οδοτηµέν ο σηµείο συλλογής
τους που λειτουργ εί στο ∆ήµο Κοζάνης
Επιπλέον µε το από 28-09-2015 Υπηρεσιακ ό Σηµείωµα της ∆/νσης
Περιβάλλον τος προς τη ∆/νση Τεχνικ ών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης έχει
ζητηθεί η περίφραξη της παλαιάς χωµατερής.
Την 30-09-2015 διενεργ ήθηκε εκ ν έου αυτοψία στον εν λόγω χώρο, από το
Κλιµακίου Ελέγχου Ποιότητας Περι βάλλ οντος Περιφερειακής Εν ότητας Κοζάνης,
του Τµήµατος Περι βάλλοντος και Υ δροοικονοµί ας Π .Ε. Κοζάνης, της ∆/νσης
Περιβάλλον τος και Χωρικού Σχεδιασµού, κατόπιν του µε Α.Π . 731/16-09-2015
εγγράφου του Πται σµατοδικεί ου Κοζάνης.
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Με το µε αριθ. πρωτ. Οικ . 133582/4601/30-10-2015 έγγραφο, το Τµήµα
Περιβάλλον τος και Υδροοικον οµίας Π .Ε. Κοζάν ης, της ∆/νσης Περιβάλλον τος
και Χωρικού Σχεδιασµού, της Περιφ έρεια ∆. Μακεδονίας απέστειλε στο ∆ήµο
Κοζάν ης την νέα έκθεση αυτοψί ας επι σηµαίν οντας ότι ο ∆ήµος Κοζάνης θα
πρέπει να προβεί άµεσα σε όλ ες τις απαραίτητες ενέργειες γ ια την αποµάκ ρυνση
των αποβλήτων και τον καθαρισµό του χώρου.
Στη συνέχεια, η ∆/νση Περιβάλλ οντος και το Τµήµα Καθαριότητας προέβη εκ
νέου την 6 Νοεµβρί ου 2015, ηµέρα Παρασκευή, στι ς απαραί τητες ενέργει ες γι α
τον καθαρισµό των κοινόχρηστων χώρων και εκτάσεων (όπως αυτές
αποτυπών ονται στο έγγραφο) στις οποί ες εί χε γίν ει ανεξέλ εγκτη και αυθαίρετη
απόρριψη και διάθεση αποβλήτων (µπάζα και λοιπά απόβλητα κατεδάφι σης) και
απέστειλε µε το µε αριθ. π ρωτ 62227/6-11-2015 έγγραφ ό της, τις ενέργειες
στι ς οποί ες προέβη. Αναλυτικά προέβη στα παρακάτω:
•

•
•
•

•

•

•

Αποµακρύν θηκαν τα όποια απ ορρίµµατα, οικιακά απόβλ ητα και άχρηστα υλικά
είχαν απ ορριφθεί εκ νέου σε όλες τι ς εκτάσεις που π εριγ ράφονται στο ως
άνω έγγραφ ο, τα οπ οία απ οτελούν δυνητική εστία µόλυνσης και προσέλκυσης
και ανάπτυξης τρωκ τικών και αδέσποτων ζώων.
Αποµακρύν θηκαν οι ηλεκτρικές συσκ ευές και τα παλαι ά ελαστικά και
προωθήθηκαν προς ανακύκλωση
Ενισχύθηκε το ανάχωµα που υπήρχε γι α την αποκοπή της πρόσβασης στο
χώρο
Τοποθετήθηκε εκ ν έου προει δοπ οιητικ ή πινακίδα απαγ όρευσης απ όρριψης
αποβλήτων . Επισηµαίνεται ότι επαν ειληµµένα έχει γίν ει τοπ οθέτηση
προει δοποιητικών πι νακίδων οι οπ οίες αφαιρούνται απ ό αγν ώστους, σύµφωνα
και µε την φωτογ ραφική τεκµηρίωση του µε αριθ. π ρωτ. 42501/27-07-2015
εγγράφου µας
Οι χαραδρώσεις της πλαγιάς, πάνω από την παλαιά χωµατερή, εντός των
οποίων γίνεται απόρριψη αποβλήτων είναι απότοµες και µε πολύ µεγάλη κλίση
µε απ οτέλ εσµα να µην µπορεί να γίν ει πλήρης απ οκατάσταση του εν λόγω
χώρου.
Η πρόσβαση δεξιά της παλαιάς χωµατερής είναι ελ εύθερη δι ότι ο δρόµος δεν
µπορεί να αποκ οπεί λόγω ύπαρξης κτηµάτων και άλλων προορι σµών στην
περιοχή.
Απέστειλ ε συν ηµµέν α φωτογ ραφική τεκ µηρίωση µε δέκα ( 10) φωτογ ραφίες
που συνόδευαν και αποτελ ούσαν αναπόσπ αστο µέρος του ανωτέρω εγγράφου.
Οι παραπάνω ενέργει ες πραγµατοποιήθηκ αν στα πλαί σι α:
1. Της συνεχούς προσπάθειας του ∆ήµου Κοζάνης και της ∆/νσης
Περιβάλλον τος για την διατήρηση του φυσικού περι βάλλον τος κατά την
έννοια της παρ. 4 του αρθρου 2 του ν. 1650/86, όπως ισχύει .
2. Της άσκησης των αρµοδιοτήτων των ∆ήµων, σύµφωνα µε τις κείµεν ες
διατάξει ς (ν . 4042/12, ν . 3852/10 και ν . 3463/2006) και σύµφωνα µε τις
οποίες η αρµοδιότητα, για την διαχείρι ση των αστικών αποβλήτων καθώς
και την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και τη λήψη προληπ τικών
και κατασταλτικών µέτρων για την προστασία των χώρων αυτών, ανήκ ει
στους ∆ήµους εντός της εδαφικής π εριφ έρει ας των οποίων βρίσκ ονται οι
χώροι αυτοί .
η
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Τέλος, µε το µε αριθ. πρωτ. οικ :4707/117/14-01-2016 του Τµήµατος
Περιβάλλον τος και Υδροοικον οµίας Π .Ε. Κοζάν ης, της ∆/νσης Περιβάλλον τος
και Χωρικού Σχεδιασµού, της Περιφ έρει α ∆. Μακεδονί ας, Απόφαση του
Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας, γνωστοπ οιεί ται στο ∆ήµο Κοζάνης η
επιβολή προστίµου, συνολικού ύψους τρι ών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) σύµφωνα
µε το άρθρο 30 του ν. 1650/1986, για ρύπανση και υποβάθµιση του
περιβάλλ οντος
στη
θέση
«παλαιά
χωµατερήνταµάρι
(εκατέρωθεν
εγκαταλελ ειµµέν ου λατοµείου)» στην Τοπική Κοινότητα Λευκοπηγής, του ∆ήµου
Κοζάν ης, µε το σκ επ τικό ότι οι εν έργ ειες στις οπ οίες π ροέβη ο ∆ήµος Κοζάνης
καθώς και τα επιχει ρήµατά του γι α τα ανωτέρω, δεν αναιρούν τη διαπι στωθείσα
από το Κ.Ε.Π .ΠΕ Κοζάνης παράβαση.
Αναλυτικά αναφέρεται ότι:
• Ο ∆ήµος Κοζάνης προέβη σε πλ ηµµελ ή καθαρισµό του χώρου και στην
αποµάκρυν ση µερικ ών αποβλήτων . Στο χώρο εξακ ολουθούν να υπάρχουν
αρκετά απ όβλητα τα οπ οία υπήρχαν και κατά τον πρώτο έλεγ χο, ενώ
διαπιστώθηκ ε και η ύπαρξη νέων απ οβλήτων .
• Ο ∆ήµος Κοζάνης δηµιούργ ησε µικρά αν αχώµατα, τα οπ οία δεν απ οτρέπ ουν
την πρόσβαση στο χώρο.
• ∆εν υπάρχουν προει δοπ οιητικ ές πιν ακίδες, για το µη επιτρεπτό της
απόρριψης απ οβλήτων
• ∆εν έγιναν εργασί ες αποµάκρυν σης των αποβλήτων εντός του διαν οιγµέν ου
λατοµείου καθώς το σηµείο είναι δυσπρόσι το, ωστόσο ο ∆ήµος δεν
δηµιούργησε στο σηµείο κάπ οιο ανάχωµα, ούτε τοποθέτησε προστατευτική
περίφραξη προκειµέν ου να αποκοπεί ορι στικά η πρόσβαση στο σηµεί ο.
Αναφορικά µε την µε αριθ. πρωτ. οικ:4707/117/14-01- 2016 Απ όφαση του
Περιφερειάρχη ∆υτι κής Μακεδονίας, σας γνωρίζουµε ότι:
• Ο ∆ήµος Κοζάνης, ∆/νση Περιβάλλοντος, Τµήµα Καθαριότητας προέβη στην
αποµάκρυν ση όλων των αποβλήτων από όλες τις εκτάσεις π ου περιγράφ ονται
στι ς Εκθέσει ς Αυτοψίας, τα οποία απ οτελούν δυνητική εστία µόλυνσης και
προσέλκυσης και ανάπτυξης τρωκτικών και αδέσποτων ζώων , σύµφωνα και µε
τη φωτογραφική τεκµηρίωση που συν όδευε και απ οτελού σε αναπόσπαστο
µέρος του µε αρι θ. πρωτ. 62227/6-11-2015 εγγράφου µας.
• Ο ∆ήµος Κοζάνης δηµι ούργ ησε αναχώµατα ικανά να αποτρέπουν την
πρόσβαση στο χώρο του εγκαταλ ελειµµένου λατοµεί ου. Αυτό αποδεικνύεται
και από το γεγονός ότι τα αναχώµατα δεν έχουν παραβιαστεί έως και σήµερα,
αλλά η απ όρριψη των νέων απ οβλήτων πραγµατοπ οιεί ται είτε στα πραν ή
αυτών είτε σε νέες θέσει ς.
• Ο
∆ήµος
Κοζάν ης
επαν ειληµµένα
προβαίν ει
στην
τοποθέτηση
προει δοποιητικών πι νακίδων οι οπ οίες αφαιρούνται απ ό αγν ώστους, σύµφωνα
και µε την φωτογραφική τεκµηρίωση τόσο του µε αριθ. π ρωτ. 42501/27-072015 όσο και µε το αριθ. Πρωτ. 62227/6-11-2015 εγγ ράφων µας.
• Οι χαραδρώσεις της πλαγιάς, πάνω από την παλαιά χωµατερή, εντός των
οποίων γίνεται απόρριψη αποβλήτων είναι απότοµες, επικίνδυνες και µε πολύ
µεγάλη κλίση µε απ οτέλεσµα να µην µπορεί να γίνει πλήρης αποκατάσταση του
εν λόγω χώρου. Ανάχωµα π ρος τον εν λόγω χώρο δεν µπορεί να
πραγµατοποι ηθεί λ όγω ύπαρξης κτηµάτων και άλλων προορισµών στην
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περιοχή. Για το λ όγ ο αυτό µελετάται ολ οκληρωµένη ενέργ ει α αποκατάστασης
του εν λόγω χώρου.
Την 15 Ιαν ουαρίου 2016, ηµέρα Παρασκευή, στα πλαίσια της παρακολούθησης
και του ελ έγχου των παραπάνω χώρων, µετά από επιτόπια αυτοψία απ ό
υπαλλήλους της ∆/νσης Περιβάλλον τος διαπιστώθηκε ότι α) συνεχί ζεται η
εγκατάλειψη, απόρρι ψη και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων κατά παράβαση των
αρθ. 14 και 19 του Ν.4042/2012 και του αρθ. 10, παρ. 1 της ΚΥΑ
Η.Π .50910/2727/2003, β) συνεχί ζεται η υποβάθµιση του Περιβάλλον τος κατά
την ένν οια της παρ. 4 του αρθ. 2 του Ν.1650/86, όπως ισχύει και γ)
προγραµµατί ζεται νέα επέµβαση καθαρισµού από το ∆ήµο Κοζάνης στον χώρο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Παρά το γεγ ονός ότι η ∆/νση Περι βάλλοντος, Τµήµα
καθαρι ότητας του ∆ήµου Κοζάνης:
• Συνεχώς επ εµβαίνει προληπ τικά και κατασταλ τικά στους εν λόγω χώρους ,
αποµακρύν οντας
τα
όποια
απ ορρίµµατα,
άχρηστα
υλικά,
ογκώδη
αντικείµενα και µπάζα,
• Ενηµερώνει τους π ροέδρους και τους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων
για
το µη επι τρεπτό
της αν εξέλεγκτης απ όρριψης
αποβλήτων ,
συµπεριλ αµβανοµένων και των υλικών κατεδαφίσεων, καθώς και για το
αδει οδοτηµέν ο σηµεί ο συλλογής τους που λειτουργεί στο ∆ήµο Κοζάνης,
• Τοποθετεί προει δοπ οιητικ ές πινακίδες στους πιθανούς χώρους απόρριψης
αποβλήτων,
• ∆ηµιουργεί αναχώµατα για την αποκ οπή των χώρων και την αποτροπή
απόρριψης απ οβλήτων,
• Αναλαµβάνει δράσει ς ενηµέρωσης π ολιτών για την προστασί α του φυσικ ού
περιβάλλ οντος,
δυστυχώς,
διαπιστώνεται
η
ύπαρξη
απορριπτόµενων
αποβλήτων
κατ’
εξακολ ούθηση στις ί διες αλλά και σε νέες θέσει ς. Είναι π ροφ ανές ότι οι κάτοικοι
δεν συµµορφώνον ται µε τις υποδεί ξει ς του ∆ήµου και η κακή συνήθεια µαίνεται .
Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούµε όπως ει σηγ ηθείτε στην Οικον οµική
Επιτροπή την έγκρι ση
Α) για την άσκηση π ροσφυγής κατά της µε αριθ. πρωτ. οικ:4707/117/14-01-2016
Απόφασης του Περι φερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας ενώπι ον :
1. Του Ελ εγκτή Νοµιµότητας εντός δεκαπέντε ( 15) ηµερών από τη δηµοσί ευσή
της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/10 και µέχρι την
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελ ούς Υπηρεσίας Επ οπτείας Ο.Τ .Α., ενώπι ον του
Γ.Γ της Αποκεν τρωµένης ∆ιοίκ ησης Ηπείρου- ∆. Μακεδονί ας σύµφωνα µε τις
διατάξει ς του άρθρου 238 του ί διου νόµου
2. Του αρµόδι ου ∆ι οι κητικού Πρωτοδικ εί ου, εν τός εξήν τα (60) ηµερών, σύµφωνα
µε τις δι ατάξεις του Κώδικα ∆ι οικητι κής ∆ικονοµί ας (Ν. 2717/99) , όπως
προβλέπ εται από τις διατάξεις της π αραγράφου 3 του άρθρου 30 του Ν.
1650/1986 όπως ισχύει .
Β) για την Υποβολή Αγωγής κατ’ αγνώστων για Ανεξέλεγκτη – αυθαίρετη απόρριψη και
διάθεση αποβλήτων στην Τ.Κ. Λευκοπηγής της ∆.Ε. Κοζάνης του ∆ήµου Κοζάνης ….»
Η Νοµική υπηρεσία του ∆ήµου στο από 22.01.2016 υπηρεσιακό της σηµείωµα αναφέρει
τα παρακάτω :
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«….Στις 15-1-2016 κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθ. πρ. 4707/117 / 14-1-2016 απόφαση του
Περιφερειάρχη – ∆υτ. Μακεδονίας, που αφορά την επιβολή προστίµου κατά του ∆ήµου Κοζάνης,
συνολικού ποσού 3.000,00 ευρώ.
Η υπόθεση αφορά το πρόστιµο που επιβλήθηκε στο δήµο, για την απόρριψη αποβλήτων στην
περιοχή της Τ.Κ. Λευκοπηγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος .
Η απόφαση του Περιφερειάρχη επέβαλε το πρόστιµο των 3.000, 00 ευρώ για παράλειψη
οφειλοµένων ενεργειών από το δήµο Κοζάνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.
1650/1986 όπως αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης.
Ως εκ τούτου θεωρώ ότι θα πρέπει ο δήµος να προσφύγει κατά της παραπάνω απόφασης,
ενώπιον του Γεν. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτ. Μακεδονίας….»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε να δεχθούµε τις ανωτέρω εισηγήσεις
α) της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου και β) της Νοµικής Υπηρεσίας και να
ασκήσουµε προσφυγή, ενώπιον της Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ.
Μακεδονίας κατά της µε αριθµό πρωτ. οικ. 4707/117/14.01.2016 απόφασης του
Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας …»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 72 (παρ. 1 εδαφ. ιβ), 227 και 238 του Ν. 3852/2010
¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τη µε αριθµ. πρωτ. οικ. 4707/117/14.01.2016 (Α∆Α:7ΜΕ07ΛΨ-ΗΩΣ) απόφαση του
Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας.
3. Το από 25.01.2014 υπηρεσιακό /ενηµερωτικό σηµείωµα της ∆/νσης Περιβάλλοντος
του ∆ήµου.
4. Την από 22.01.2016 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου –
∆υτ. Μακεδονίας κατά
της µε αριθµ. πρωτ. οικ.
4707/117/14.01.2016
(Α∆Α:7ΜΕ07ΛΨ-ΗΩΣ) απόφασης του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας µε θέµα
«Επιβολή διοικητικού προστίµου, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν. 1650/1986, στο ∆ήµο
Κοζάνης, για ρύπανση και υποβάθµιση του περιβάλλοντος στη θέση «παλαιά χωµατερήνταµάρι (εκατέρωθεν εγκαταλελειµµένου λατοµείου)» στην Τοπική Κοινότητα
Λευκοπηγής, του ∆ήµου Κοζάνης», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο
σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Β. Εξουσιοδοτεί το ∆ικηγόρο µε πάγια εντολή του ∆ήµου Κοζάνης κ. Χαρίσιο Τζήµκα
(δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω) για την κατάθεση της ανωτέρω προσφυγής και να
προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες, καθώς και να παραστεί κατά την εκδίκαση της
όταν η παραπάνω προσφυγή συζητηθεί.
Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
(www.kozanh.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
η
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∆. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 16 / 2016
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
Σιώµος Νικόλαος
Γκουτζηκώστας Γεώργιος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 28 Ιανουαρίου 2016
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2016.02.08 15:22:58 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης

η
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