Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:1/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:1/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 17η του
μήνα Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00π.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
868/12.1.2012 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
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
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7) Mαργέλης Γεώργιος
8] Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.1-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο
του Δήμου για άσκηση προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτ. Μεσολογγίου,
σχετικά με πρόστιμα του Λιμενάρχη Λευκάδας.
Εισηγητ:κα.Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος Δήμου Λευκάδας
Η Εισηγήτρια ανέφερε ότι:
«Περιήλθαν στην υπηρεσία μου οι αριθ’3/2011, 117/2011, 118/2011, 119/2011,
120/2011,1212011, 122/2011, 123/2011, 124/2011, 125/2011 αποφάσεις
του
Λιμενάρχη Λευκάδας η οποίες επιβάλλουν πρόστιμο στο Δήμο Λευκάδας ποσού
αντίστοιχα 200,200,200,200,200,200,200,50,50 ευρώ η κάθε μία.
Οι ως άνω αποφάσεις του Λιμενάρχη επιβλήθηκαν στο Δήμο Λευκάδας διότι σε
έλεγχο που διενέργησε η ως άνω υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι στις παραλίες όλου
του Δήμου Λευκάδας συμπεριλαμβανομένων και των νησιών Καλάμου και Καστού,

δεν υπήρχαν ναυαγοσώστες ή ότι αυτοί που υπήρχαν δεν είχαν άδεια της λιμενικής
αρχής.
Για τα ως άνω επιβαλλόμενα πρόστιμα προς το Δήμο Λευκάδας συνολικού ποσού
1.500 ευρώ πρέπει να ασκηθούν προσφυγές μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών
από την ημερομηνία της επίδοσης στο Δήμο Λευκάδας ,ήτοι μέχρι 9 Φεβρουαρίου
του έτους 2012 . Εάν δεν ασκηθεί προσφυγή μέσα στη νόμιμη προθεσμία το
πρόστιμο θα καταστεί απαιτητό.
Για το λόγο αυτό, εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
να δοθεί άμεσα εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, να ασκήσει προσφυγές
κατά των ως άνω αποφάσεων επιβολής προστίμου του Λιμενάρχη Λευκάδας».
Κατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, προτείνει να δοθεί εντολή στη
δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας , κα.Μαυρέτα Καρύδη, να ασκήσει προσφυγές κατά
των ως άνω αποφάσεων επιβολής προστίμου του Λιμενάρχη Λευκάδας .
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Δίνει εντολή στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας , κα.Μαυρέτα Καρύδη, να ασκήσει
προσφυγές κατά των ως άνω αποφάσεων επιβολής προστίμου του Λιμενάρχη
Λευκάδας , ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:1/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

