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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 267/2018
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 29/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Υποβολή προσφυγής κατά της με αριθ. 169019/2554/19-09-2018
απόφασης του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ
Φλώρινας που αφορά την επιβολή προστίμου στο Δήμο Αμυνταίου.
Στο Αμύνταιο, στις 26 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 14:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5
και 6 του Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από
την με αριθμό πρωτ. 13089/21-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με
αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
2. Χαριτίδης Ευθύμιος
3. Νάτσης Ιωάννης
4. Παπαχρήστου Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ρακόπουλος Άγγελος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
το με αριθ. πρωτ.
169019/2554/19-09-2018 ( αρ. πρωτ. εισερχομένου: 13186/24-09-2018)
έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Φλώρινας
που αφορά την απόφαση επιβολής προστίμου συνολικού ύψους «2300
ευρώ» ως διοικητική κύρωση, βάσει του άρθρου 30 του Ν 1650/86 όπως
αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 3010/02 και το άρθρο 21 του Ν.
4014/2011, στον Δήμο Αμυνταίου για μη τήρηση της παρ. β2 της υπ’ αριθ.
οικ. 197260/17-3-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Αμυνταίου ως προς την
συγκέντρωση των ολικών κολοβακτηριοειδών στα εξερχόμενα λύματα.
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του
Ελεγκτή Νομιμότητας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή
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την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη
γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 του Ν. 3852/10 και
μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.,
ενώπιον του Γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 του ίδιου
Νόμου.
Προτείνετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. ιβ παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010 ως ισχύει, να κατατεθεί κατ’ αρχήν προσφυγή κατά της ανωτέρω
απόφασης εξουσιοδοτώντας τον Δήμαρχο του Δήμου Αμυνταίου για την
υποβολή και την υπογραφή της σχετικής προσφυγής.
Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε το θέμα της ημερήσιας διάταξης,
άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Το εδάφιο ιβ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. Το με αριθ. πρωτ. 169019/2554/19-9-2018 έγγραφο του Τμήματος
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Φλώρινας
3. Την εισήγηση του Πρόεδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη.
Β. Την υποβολή προσφυγής κατά της αριθ. 169019/2554/19-9-2018
απόφασης του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας
ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗπείρουΔυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 του
ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α), ως ισχύει.
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δήμου Αμυνταίου, για την υπογραφή και
υποβολή της σχετικής προσφυγής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 267/2018
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη
1. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
2. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
3. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ν.

