Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ 1/2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης της
Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:4/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 9η του µήνα
Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε
εκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ.πρωτ.266/ 7.1.2014 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».

Η Συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα, γιατί για τις παρακάτω υποθέσεις
έχουν οριστεί δικάσιµοι και πρέπει άµεσα να χορηγηθούν εντολές σε
δικηγόρους.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σάντα-Μακρή Αικ.
6) Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νίκος
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
4ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.1-2014 εκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ,για προσφυγή του ∆.Λευκάδας κατά του
αρ.προσφ.150/08 προστίµου Λιµενάρχη Λευκάδας.
Εισηγήτρια: κα. Μαυρέτα Καρύδη
∆ικηγόρος του ∆ήµου
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
“ Συζητείται στις 15/4/2014 ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου η απο 3-12-2008 προσφυγή του ∆ήµου Λευκάδας η οποία στρέφεται
κατά απόφασης επιβολής προστίµου του Λιµενάρχη προς τον πρώην ∆ήµο
Λευκάδας στην οποία µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Ο Λιµενάρχης Λευκάδας δυνάµει της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2111.4η/08/07 και
αριθµό 08/07 απόφασης περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων επέβαλε σε βάρος του
∆ήµου Λευκάδας πρόστιµο ύψους δύο χιλιάδων εκατό ευρώ για παράβαση του
άρθρου 7 παρ.α του Π.∆ 23/2000 σε συνδιασµό µε το άρθρο 157 του Ν.∆ 187/1973.
Με την παρούσα προσφυγή ο ∆ήµος Λευκάδας ζητά να ακυρωθεί και εξαφανισθεί η
προσβαλλόµενη µε αριθµό πρωτοκόλλου 2111.4η/08/07 και αριθµό 8/07 απόφασης
του Λιµενάρχη Λευκάδας περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων ήτοι επιβολής
προστίµου 2.100 ευρώ.
Περαιτέρω κατά την ως άνω δικάσιµο 15/1/2014 αδυνατώ ως ς δικηγόρος του
∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία να παρασταθώ λόγω επαγγελµατικών
υποχρεώσεων µου που αφορούν άλλες υποθέσεις του ∆ήµου Λευκάδας.

Προς τούτο θεωρώ εύλογο και σκόπιµο για τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου
Λευκάδας να παρασταθεί και να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας
δικηγόρος προερχόµενος εκ του δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας
Επειδή ο ∆ικηγόρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Καραλάγας
Χρυσοβαλάντης έχει τις εξειδικευµένες γνώσεις το ∆ιοικητικό ∆ίκαιο και διαθέτει την
απαραίτητη εµπερία,
Εισηγούµαι η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να χορηγήσει στo
∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Καραλάγα Χρυσοβαλάντη ο οποίος
διαθέτει την κατάλληλη εµπειρία και έχει τις εξειδικευµένες γνώσεις στο διοικητικό
δίκαιο , εντολή για υποστήριξη της απο 3/12/2008 προσφυγής και παράσταση του
∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου
µεταβατικού Λευκάδας κατά Λιµενάρχη και του Ελληνικού ∆ηµοσίου, την δικάσιµο
της 15/1/2014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο να συντάξει υπόµνηµα
τυχόν πρόσθετους λόγους και γένει να υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου
Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο η οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια ήθελε
απαιτηθεί».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει να
χορηγήσει εντολή, στo ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας , Καραλάγα
Χρυσοβαλάντη για υποστήριξη της απο 3/12/2008 προσφυγής και παράσταση του
∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου
µεταβατικού Λευκάδας κατά την δικάσιµο της 15/1/2014 η σε οποιαδήποτε άλλη
µετ'αναβολή δικάσιµο σύµφωνα και µε την παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή στo ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, Καραλάγα
Χρυσοβαλάντη, ο οποίος διαθέτει την κατάλληλη εµπειρία και έχει τις εξειδικευµένες
γνώσεις στο διοικητικό δίκαιο , για υποστήριξη της απο 3/12/2008 προσφυγής και
παράσταση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του
Μονοµελούς
∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικού Λευκάδας κατά του Λιµενάρχη και του
Ελληνικού ∆ηµοσίου, την δικάσιµο της 15/1/2014 η σε οποιαδήποτε άλλη
µετ'αναβολή δικάσιµο να συντάξει υπόµνηµα τυχόν πρόσθετους λόγους και γένει να
υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο η οποιαδήποτε
διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 4/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

