ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 20/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 161/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 7 του µήνα Ιουλίου του
έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ. 14391/3-7-15 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Γκογκάκης Γρηγόριος
6
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου για άσκηση προσφυγών, κατά
προστίµων Λιµενάρχη.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Νικητάκης Μάρκος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την γνωµοδότηση
της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθαν εις γνώση µου οι αρ.629, 630, 631, 632, 633, 634, 635 , 636 πράξεις επιβολής
προστίµου του Λιµενάρχη Λευκάδας, εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας, αντίστοιχα για ποσά απο 60
ευρώ έως 80 ευρώ, σύµφωνα µε τις οποίες εν γένει επάγονται τα ακόλουθα:
Επειδή οι ισχυρισµοί που προβάλει ο ∆ήµος Λευκάδας , ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1
και 7 του Π.∆ 23/2000 οι εκµεταλλευόµενοι τις λουτρικές εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται σε
πολυσύχναστες παραλίες επιχειρήσεις, νοµικά πρόσωπα, εταιρείες και επιχειρήσεις που συστήνει ο
∆ήµος έχουν υποχρέωση να προσλάβουν ναυαγοσώστες, β) απο τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο
∆ήµος Λευκάδας δεν ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες γ) αν και ο ∆ήµος δεν έχει τις ανωτέρω
υποχρεώσεις στα πλαίσια των δυνατοτήτων του εξάντλησε κάθε δυνατή προσπάθεια για την
πρόσληψη και τοποθέτηση ναυαγοσωστών στις πολυσύχναστες παραλίες για την καλοκαιρινή
περίοδο 2014 και φρόντισε να τους εφοδιάσει µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό ,δ) τέλος ότι
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χαρακτηρίστηκαν οι παραλίες ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ και KAΣTΡΟ ως πολυσύχναστες ενώ η
πραγµατικότητα είναι διαφορετική.
Κρίνονται αβάσιµοι και ανεπαρκεις διότι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία οι εκµεταλλευόµενοι
τις λουτρικές εγκαταστάσεις υποχρεούνται κατά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο να
προσλαµβάνουν ικανό αριθµό ναυαγοσωστών και να εφοδιάζουν µε τον κατάλληλο εξοπλισµό όπως
αυτός προβλέπεται στο Π.∆ 23/2000 . Επίσης γνωρίζοντας το πρόβληµα που δηµιουργείται κάθε
χρόνο θα έπρεπε να µεριµνήσει νωρίτερα και να κάνουν τα µέγιστα για να λυθεί το θέµα των
ναυαγοσωστών .Τέλος όσον αφορά στο θέµα εάν είναι υποχρέωση του ∆ήµου η όχι για την
πρόσληψη ναυαγοσωστών παραθέτουµε τα ακόλουθα: η οικονοµική επιβάρυνση για την πρόσληψη
των ναυαγοσωστών και η προµήθεια τους µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό πρέπει να βαρύνει το
φορέα που εκµεταλλεύεται το σύνολο η το µεγαλύτερο µέρος της λουτρικής εγκατάστασης και όχι τον
κάθε µεµονωµένο µισθωτή µικρότερων τµηµάτων αυτής. Με βάση τα προαναφερθέντα η εν θέµατι
υποχρέωση παραµένει στους ΟΤΑ εξαιρουµένων των ξενοδοχειακών µονάδων
και των
οργανωµένων κατασκηνώσεων, οι οποίες έχουν την υποχρέωση αυτή όπως ρητά αναφέρεται στο
Π.∆ 23/2000.Προς επίρρωση τούτου αναφέρεται επιπροσθέτως το άρθρο 7 της υπ'αριθ'
1038460/2439/Β0010 ΚΥΑ, σύµφωνα µε το οποίο σε περίπτωση λουτρικής εγκατάστασης, κατά την
έννοια του άρθρου 1 περίπτωση β'του π.δ 23/2000,οι ΟΤΑ υποχρεούνται να τηρούν τα οριζόµενα
στις διατάξεις του άρθρου 7 του ως άνω π.δ/τος για πρόσληψη ναυαγοσωστών, τοποθέτηση
κατάλληλων παρατηρητηρίων ναυαγοσωστών και γενικώς για τη λήψη µέτρων προστασίας και
ασφάλειας των λουοµένων, των εργαζοµένων και όσων γενικά κινούνται στους χώρους αυτούς. Οσο
δε αφορά στο χαρακτηρισµό των παραλίων ΠΌΡΤΟ ΚΑΤΣΊΚΙ-ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ- ΚΑΣΤΡΟ ως
πολυσύχναστες, κάθε χρόνο συστήνεται επιτροπή αποτελούµενη
απο τον Λιµενάρχη, ένα
εκπρόσωπο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, έναν εκπρόσωπο του ΟΤΑ ή του ΕΟΤ ή του Λιµενικού
Οργανισµού ή του Λιµενικού Ταµείου.
Η εν λόγω επιτροπή αποφαίνεται σχετικά λαµβάνοντας ενδεικτικά υπόψη τη µέση ηµερήσια
προσέλευση 500 λουοµένων κατά τις περιόδους αιχµής ,για µήκος ακτογραµµής ενός χιλιοµέτρου
Επειδή οι ως άνω πράξεις συνιστούν παράβαση του άρθρου 7 του Π.∆ 23/2000 αποφασίζεται η
επιβολή προστίµων συνολικού ύψους αυτών 640 ευρώ , για τα οποία εφόσον δεν ασκηθεί άµεσα
εντός εξήντα ηµερών θα διατρέχει τον κίνδυνο ο ∆ήµος Λευκάδας να βεβαιωθούν τα χρέη του στο
∆ηµόσιο Ταµείο .
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Να χορηγηθεί άµεσα εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη να ασκήσει
προσφυγή για κάθε µία χωριστά των αριθ' Φκ.511.2-10/2015 µε Αρ.Σχεδ. 629, 630, 631, 632, 633,
634, 635 ,636 αποφάσεων του Λιµενάρχη Λευκάδας. Και εν γένει να παρασταθεί όπου και όταν οι
ανωτέρω προσφυγές προσδιορισθούν καταθέτοντας πρόσθετους λόγους και κάθε διαδικαστική
ενέργεια η οποία ήθελε απαιτηθεί για τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Να µην χορηγηθεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, να
ασκήσει προσφυγή για κάθε µία χωριστά των αριθ' Φκ.511.2-10/2015 µε Αρ.Σχεδ. 629, 630, 631,
632, 633, 634, 635 ,636
αποφάσεων του Λιµενάρχη Λευκάδας, διότι το συνολικό ποσό των
προστίµων (ύψους 640 €), είναι πολύ µικρό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 161/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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