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ΘΕΜΑ: «Εξέταση Προσφυγής των Καββαδά Αικατερίνη,Υίλιππα Βασιλική,Υωτεινού 

Ρουμπίνα,Υωτεινoύ Κωνσταντίνου,Υωτεινού Ανδριάνα,Αραβανή Ιωάννη, Καββαδά 

Διονυσίου,Θειακού πυρίδωνος και απάντων κατοίκων Περιγιαλίου Λευκάδας κατά της 

αριθμ. 96/2021  απόφασης του Διοικητικού υμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Σαμείου 

Λευκάδας.  

 

ΑΠΟΥΑΗ 
                Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ 
Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Σις διατάξεις των άρθρων 214, 225, 226, 227 και 238 του N. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

‘Καλλικράτης’» (ΥΕΚ 87/Α/07-06-10),όπως ισχύουν. 
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2. Σην αρ.πρωτ.7666/07-02-2007 -εγκύκλιος 11 του ΤΠ.Ε.Δ.Δ.Α. 

3. Σις διατάξεις του Π.Δ/τος 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελ/σου-Δ. Ελλάδας-Ιονίου» (ΥΕΚ 232/Α/27-12-2010). 

4. Σα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47). 

5. Σην αριθμ.15870/15-05-2017 (ΥΕΚ 250/τ.ΤΟΔΔ/26-05-2017) απόφαση του Τπουργού 

Εσωτερικών. 

6. Σην αριθμ.πρωτ.8321.6/01/12/12-03-2012 εγκύκλιο του Τπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής. 

7. Σην από 14-07-2021 Προσφυγή των Καββαδά Αικατερίνη,Υίλιππα Βασιλική,Υωτεινού 

Ρουμπίνα,Υωτεινoύ Κωνσταντίνου,Υωτεινού Ανδριάνα,Αραβανή Ιωάννη, Καββαδά 

Διονυσίου,Θειακού πυρίδωνος και απάντων κατοίκων Περιγιαλίου Λευκάδας κατά 

της αριθμ. 96/2021 απόφασης του Διοικητικού υμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού 

Σαμείου Λευκάδας. Η προσφυγή απεστάλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Σμήμα 

Διοικητικού-Οικονομικού Ν.Λευκάδας ως το πλέον αρμόδιο για την εξέτασή της όπου 

και έλαβε τον αρ.πρωτ.123792/15-07-2021.   

8. Σο αρ.πρωτ.123792/02-09-2021 έγγραφό μας με το οποίο ζητούνται από το Δημοτικό 

Λιμενικό Σαμείο Λευκάδας απόψεις επί της Προσφυγής. 

9. Σην αρ.πρωτ.1407/27-09-2021 απάντηση του Δημοτικού Λιμενικού Σαμείου Λευκάδας με 

απόψεις επί της Προσφυγής, η οποία πήρε τον αρ.πρωτ.173662/28-09-2021 της 

υπηρεσίας μας. 

9. Σην από 08-10-2021 ηλεκτρονική αλληλογραφία της υπηρεσίας μας με το Τπουργείο 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και Σμήμα Περιβαλλοντικού 

και Φωρικού χεδιασμού/Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Φωρικού χεδιασμού Ιονίου 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπ/νησου,Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου στις οποίες 

υπηρεσίες απεστάλλει η εν θέματι προσφυγή μετά των συνημμένων. 

10. Σην από 11-10-2021 ηλεκτρονική αλληλογραφία της υπηρεσίας μας με την Δ/νση 

Σεχνικών Τπηρεσίων του Δήμου Λευκάδας η οποία συνέταξε την Μελέτη με τίτλο 

‘Εργασίες Ενίσχυσης Λιμένα Περιγιαλίου’ και η οποία εγκρίθηκε με την αρ.96/2021 

απόφαση Δ Δημοτικού Λιμενικού Σαμείου Λευκάδας. 

11. Σην από 14-10-2021 απάντηση της Δ/νσης Σεχνικών Τπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας 

με την οποία απεστάλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η Μελέτη με τίτλο ‘Εργασίες 

Ενίσχυσης Λιμένα Περιγιαλίου’ με συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. 
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12.Σην από 20-10-2021 απάντηση του Σμήματος Περιβαλλοντικού και Φωρικού 

χεδιασμού/Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Φωρικού χεδιασμού Ιονίου της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπ/νησου,Δυτ.Ελλάδας προς την υπηρεσία μας με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο περί της προσφυγής και της αρ.96/2021 απόφασης Δημοτικού 

Λιμενικού Σαμείου Λευκάδας. 

13.Σην αρ.πρωτ.81714/13602/27-10-2021 απάντηση του Σμήματος Περιβάλλοντος-

Τδροοικονομίας και Φωρικού χεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. 

14.Σα από 11-11-2021 συμπληρωματικά στοιχεία που απεστάλησαν από τους 

προσφεύγοντες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

15.Σην αρ.31053/16-03-2021 Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Λιμένας 

Περιγιαλίου Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου, Δήμου Λευκάδας, ΠΕ Λευκάδας, 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» του Γεν.Δ/ντη Φωροταξικής και Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.(ΑΔΑ: ΧΤΜΟΟΡ1Υ-15Γ). 

      16.Σο φάκελο της υπόθεσης. 

 

Αφού σκεφθήκαμε ότι: 

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 («Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Σ.Α. 
αστική και πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς 
Τπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α.») παρ. 1 και 4 του ως άνω νόμου(Ν.3852/2010): «1. Μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Τπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των 
πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα 
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ, 
οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 
του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996), που βρίσκονται στην έδρα της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 4. Μέχρι την έναρξη 
λειτουργίας της Αυτοτελούς Τπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α. δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3 
του άρθρου 227 του παρόντος». 

          Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του Ν.4325/2015 «1.Καταργείται η διάταξη της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (Α' 87). ε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται 
θέση προϊσταμένου, που φέρει τον τίτλο «υντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης.» και με 
το άρθρο 28Α του Ν.4325/2015,όπως προστέθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4368/2016, «Ο 
υντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκπροσωπεί την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και 
προΐσταται των υπηρεσιών και των υπαλλήλων αυτής. Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει 
και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκούσε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ή ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που 
απονέμεται σε αυτόν ή σε υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βάσει νόμου.» 
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         Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 131 του Ν.4555/2018 που αντικατέστησε το 
άρθρο 238 του Ν.3852/2010 «1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΤΕ Ο.Σ.Α. ο έλεγχος 
νομιμότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 227, ασκείται από τον υντονιστή της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των 
περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις 
Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
(π.δ. 30/1996, Α΄ 21), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης…» 

   Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ/τος 139/2010: «Μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Τπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α. η εποπτεία του Κράτους 
επί των ΟΣΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του ν. 
3852/2010, ασκείται από το Σμήμα Προσωπικού και τα Σμήματα Διοικητικού-Οικονομικού 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 
     Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 1.α. του Ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 118 Ν.4555/2018,οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί 

να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των 

περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για 

λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της 

απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε 

γνώση αυτής. 

         Επειδή, με τις διατάξεις της Εγκ.426/2020 στην παρ. 4 «Εποπτεία επί των πράξεων των 

δήμων», μεταξύ άλλων, ορίζεται: «…. Η άσκηση υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας επί των 

πράξεων της αυτοδιοίκησης που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 225 του Ν,3852/2010 

περαιώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας όχι τριάντα (30), αλλά εξήντα (60), ημερών 

από την περιέλευσή τους στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση».  

           Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου του προαναφερθέντος 

νόμου: «5. Ο Επόπτης Ο.Σ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς 

να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.».  

       Πλην όμως, όπως έχει κριθεί συναφώς από το .τ.Ε. (τΕ 2242/2008, 2115/2009, 

1530/2006, 637/2002, 174/2002, 2484/2001) η ανωτέρω προθεσμία των δύο μηνών είναι μεν 

αποκλειστική, άρχεται όμως από την λήψη της πράξεως και των στοιχείων, που 

προβλέπονται από το νόμο για την έκδοσή της και είναι κρίσιμα για την διάγνωση της 

υπόθεσης και την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας.  

                 Με την αρ.96/2021 απόφασή του το Διοικητικό υμβούλιο του Δημοτικού 

Λιμενικού Σαμείου Λευκάδας εγκρίνει Μελέτη  με τίτλο ‘Εργασίες Ενίσχυσης Λιμένα 

Περιγιαλίου’ στον λιμένα Περιγιαλίου Λευκάδας ποσού 24.719,40 ευρώ με ΥΠΑ.            
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         Επειδή σύμφωνα με την αρ.ΔΙΠΑ/οικ.37674 (ΥΕΚ 2471/Β/2016)-Παράρτημα ΙΙΙ 

Τπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, και προκύπτει από την αρ.31053/16-03-2021 

Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Λιμένας Περιγιαλίου Δημοτικής Ενότητας 

Ελλομένου,Δήμου Λευκάδας,ΠΕ Λευκάδας,Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» του Γεν.Δ/ντη 

Φωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. ο λιμένας Περιγιαλίου 

κατατάσσεται στην Ομάδα 3 ‘Λιμενικά ‘Εργα΄ με α/α 4 «λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών 

σκαφών ή μικτής χρήσης με άλλα σκάφη ημερόπλοια, εξυπηρέτησης ναυταθλητικών 

δραστηριοτήτων, ιχθυόσκαλες και συναφείς εγκαταστάσεις» (‘Εκταση λιμενολεκάνης 

<50.000m2 ή Μ<1.000m :Τποκατηγορία Α2). 

           Επειδή στην αριθμ.πρωτ.31053/16-03-2021 Απόφαση ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων του έργου «Λιμένας Περιγιαλίου Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου,Δήμου 

Λευκάδας,ΠΕ Λευκάδας,Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» του Γεν.Δ/ντη Φωροταξικής και 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. με ΑΔΑ: ΧΤΜΟΟΡ1Υ-15Γ αναφέρεται: 

 α) στο Α.1 Περιγραφή Δραστηριότητας « Πρόκειται για υφιστάμενο έργο για το οποίο δεν 

προβλέπονται επιπλέον κατασκευαστικά έργα σε αυτή τη φάση…ο λιμένας του Περιγιαλίου 

κατατάσσεται ως λιμένας Τοπικής Σημασίας(Νομαρχιακού Επιπέδου)»  

β)στους Γενικούς Όρους «1.Η παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) 

δίνεται για τη λειτουργία μόνο των υφιστάμενων υποδομών και για τις εργασίες συντήρησης (μικρές 

επισκευές και αποκατάσταση φθορών) μόνο των υποδομών ως υφίστανται χωρίς καμία νέα εργασία 

περαιτέρω βελτίωσης του υφιστάμενου έργου. 

4….Για οποιαδήποτε νέα δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία του έργου, θα 

πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες 

και εγκρίσεις… 

6.Τα πάσης φύσεως επί μέρους έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στη λειτουργία του έργου 

αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την 

αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου Υπηρεσία. 

7.Θα πρέπει να ενημερωθεί ο φάκελος της ΜΠΕ του έργου με οποιαδήποτε νέα εγκεκριμένη μελέτη 

που τυχόν απαιτηθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.4014/11.» 

γ)στο κεφ.Σ Άρση Ισχύος της παρούσας Απόφασης «1.Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών 

του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ που κατατέθηκε και συνοδεύει την παρούσα και με τους 

περιβαλλοντικούς όρους, τα μέτρα και τους περιορισμούς της παρούσας, είναι δυνατή μόνον εφόσον 

δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνον 

ύστερα από σχετική έγκριση της Διεύθυνσής μας. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται 

τροποποίηση της παρούσας Απόφασης ή νέα Απόφαση ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.» 

           Επειδή στην ίδια ΑΕΠΟ στο κεφ.Δ αναφέρεται «2.Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, 

επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην Μελέτη Περιβάλλοντος που 
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συνοδεύει την παρούσα, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν.4014/2011 και του άρθρου 7 της 

ΚΥΑοικ.167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β/2013) όπως εκάστοτε ισχύουν.» 

     ύμφωνα με το Άρθρο 6-Διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ- του Ν.4014/2011 όπως ισχύει: 

    «1. Οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, επέκτασης, 

βελτίωσης ή τροποποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων ή δραστηριοτήτων, 

υποχρεούνται να υποβάλλουν προς έγκριση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Υάκελο 

Σροποποίησης ΑΕΠΟ, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 του 

παρόντος. 

     1α. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται να υποβάλει προς την αρμόδια 

περιβαλλοντική αρχή, αντί για φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ, μόνο την τεχνική περιγραφή 

της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου(6. Ο φάκελος 

τροποποίησης ΑΕΠΟ περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τη μελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου ή της 

δραστηριότητας. Οι προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόμενο των φακέλων τροποποίησης ΑΕΠΟ 

δύναται να εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, ενώ τα περιεχόμενα της μελέτης εμπεριέχουν τουλάχιστον: 

    α) Την τεχνική περιγραφή του αδειοδοτημένου και προτεινόμενου τροποποιημένου έργου ή της   

δραστηριότητας, εστιάζοντας στις προτεινόμενες τροποποιήσεις και συνοδευόμενη από σχετικά τεχνικά 

σχέδια και τοπογραφικά διαγράμματα, με σαφή ένδειξη των προτεινόμενων τροποποιήσεων και του 

σκοπού της τροποποίησης.), εάν ο σκοπούμενος εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση ή 

τροποποίηση των παραπάνω έργων είναι σύμφωνος με τους όρους της ισχύουσας ΑΕΠΟ. 

την περίπτωση αυτή, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή οφείλει να αποφασίσει σε 

αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός εάν απαιτείται υποβολή φακέλου τροποποίησης 

ΑΕΠΟ, οπότε και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις ακόλουθες 

παραγράφους, ή εάν δεν απαιτείται τροποποίηση της ισχύουσας ΑΕΠΟ. Εάν η ως άνω 

προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τότε τεκμαίρεται ότι δεν απαιτείται τροποποίηση της 

ισχύουσας ΑΕΠΟ.» 

       Επειδή σύμφωνα με την από 22-06-2021 Έκθεση Αυτοψίας του Κλιμακίου Ελέγχου 

Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας στο Λιμάνι του 

Περιγιαλίου αναφέρεται « Για το Λιμάνι Περιγιαλίου έχει εκδοθεί η αριθμ.Πρωτ. 31053/16-03-

2021 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με Φορέα του έργου Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Λευκάδας.Η εν λόγω ΑΕΠΟ αφορά τη λειτουργία μόνο υφιστάμενων υποδομών καθώς και εργασίες 

συντήρησης (μικρές επισκευές και αποκατάσταση φθορών) μόνο των υποδομών ως υφίστανται χωρίς 

καμία νέα επέμβαση και καμία νέα εργασία περαιτέρω βελτίωσης του έργου. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι εργασίες κατασκευής νέων δεστρών αποτελούν παράβαση της 

προαναφερόμενης ΑΕΠΟ.» 
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       Επειδή σύμφωνα με το 20-10-2021 απαντητικό του Σμήματος Περιβαλλοντικού και 

Φωρικού χεδιασμού/Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Φωρικού χεδιασμού Ιονίου της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπ/νησου,Δυτ.Ελλάδας προς την υπηρεσία μας με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν της κοινοποίησης της εν θέματι προσφυγής, της 

αρ.96/2021 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Σαμείου και της εγκριθείσας Μελέτης με το 

συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα «η απόψη της υπηρεσίας μας είναι οτι δεν επιτρέπεται η 

κατασκευή ράμπας με τα αντίστοιχα συναφή έργα που απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που 

μας καταθέσατε, αφού δεν είναι αδειοδοτημένα περιβαλλοντικά.» 

       Επειδή σύμφωνα με την από 01-11-2021 Έκθεση Αυτοψίας του Κλιμακίου Ελέγχου 

Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας στο Λιμάνι του 

Περιγιαλίου αναφέρεται ότι : «Για το Λιμάνι Περιγιαλίου έχει εκδοθεί η αριθμ.Πρωτ. 31053/16-03-

2021 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με Φορέα του έργου Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Λευκάδας… Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι προαναφερόμενες διαπιστωθείσες εργασίες- κατασκευές 

αποτελούν παράβαση της προαναφερόμενης ΑΕΠΟ.» 

        Επειδή σύμφωνα με την αριθ. 11/2007 εγκύκλιο του ΤΠ.Ε.Δ.Δ.Α. με θέμα: «Εποπτεία 

των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΣΑ» στο 

κεφάλαιο 

«2. Διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των πρωτοβάθμιων ΟΣΑ υποκεφάλαιο 

2.3  Τρόπος ελέγχου αναφέρεται: 

Κατά τον έλεγχο νομιμότητας που ασκείται από το Γενικό Γραμματέα είτε βάσει του άρθρου 149 

ΔΚΚ, είτε αυτεπαγγέλτως, ερευνάται αν η ρύθμιση που επιβάλλεται με την απόφαση αυτή έρχεται σε 

αντίθεση με ισχύοντα κανόνα δικαίου, δηλ. νόμο, προεδρικό διάταγμα, κανονιστική απόφαση της 

διοίκησης, αλλά και κανονιστικές αποφάσεις που θεσπίζουν οι ίδιοι οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ σύμφωνα με το 

άρθρο 79 ΔΚΚ1. Λόγοι που επιφέρουν την ακύρωση της πράξης είναι οι εξής : 

i.   αναρμοδιότητα του εκδόντος την πράξη οργάνου 

ii.   παράβαση τύπων της διαδικασίας 

iii.  παράβαση νόμου 

iv.  κατάχρηση  εξουσίας… 

 

ii. Παράβαση τύπων της διαδικασίας 

Εδώ ερευνάται αν η πράξη έχει τα τυπικά γνωρίσματα που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις 

προκειμένου να παράγει έννομα αποτελέσματα. Ετσι, κατά το στάδιο αυτό πρέπει οπωσδήποτε να 

ελεγχθούν τα ακόλουθα:  

 Αν έχει το συμβούλιο τη νόμιμη απαρτία…. 
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 Αν η απόφαση για κάθε θέμα έχει ληφθεί με την απαιτούμενη από το νόμο πλειοψηφία…… 

 Αν έχει παρασχεθεί η γνώμη άλλου οργάνου, όπου αυτή απαιτείται. 

 
            Επειδή η υπηρεσία μας προέβει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας της αρ.96/2021 

απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Σαμείου Λευκάδας κατόπιν της εν θέματι Προσφυγής. 

           Επειδή το Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Λευκάδας σύμφωνα με τις προρρηθείσες διατάξεις 

όφειλε να προβεί στην έγκριση της εν λόγω Μελέτης και πρωτίστως στην αδειοδότηση των 

εργασιών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή από την αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή και εκ 

των υστέρων το Διοικητικό υμβούλιο να προχωρήσει στην αποδοχή και εκτέλεσή της.            

 

Για τους ανωτέρω λόγους, 

                                                               ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ 

 

 Ακυρώνουμε την αρ.96/2021 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Σαμείου Λευκάδας για 

τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό και κατά συνέπεια παρέλκει η περαιτέρω 

εξέταση της προσφυγής των προσφευγόντων. 

     Κατά της απόφασης αυτής, από όσους έχουν έννομο συμφέρον, μπορεί να ασκηθεί 

προσφυγή ενώπιον του Τπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εντός ενός μηνός από 

την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση ο ενδιαφερόμενος.                          

 

                                                                                                                

  

                                                                                                              

 

                                                                                                           Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ                                                                 

 ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

                                                                                 ΠΕΛΟΠ/ΝΗΟΤ,ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ &ΙΟΝΙΟΤ 

 

 

                                                                                  ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:  

1.Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Λευκάδας  

2. Καββαδά Αικατερίνη και λοιπών 

   (με απόδειξη)    
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