ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 11/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 90/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 28 του µήνα Απριλίου του
έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 7607/24-4-2015 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Βλάχος Κων/νος
6. Χαλικιάς Ευάγγελος
7. Σέρβος Κων/νος
8.
9.

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

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος προσήλθε η κα ∆ήµητρα Σταµατέλου.
ΘΕΜΑ 7ο της ηµερήσιας διάταξης :
Απόφαση Ο.Ε. για κατάργηση δίκης και παραίτησης των ένδικων µέσων κατά της αρ.248/14
απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την γνωµοδότηση
της δικηγόρου του ∆ήµου στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η αριθ'248/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου,
αυτή πραγµατεύεται την προσφυγή του ∆ήµου Λευκάδας κατά επιβολής προστίµου του Λιµενάρχη
Λευκάδας για απουσία ναυαγοσωστών σε πολυσύχναστες παραλίες του ∆ήµου Λευκάδας ,δυνάµει
της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Με τα δεδοµένα αυτά όπως βεβαιώνεται στην έκθεση βεβαίωσης παράβασης της Λιµενικής Αρχής ,
κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 14-8-2010 και ώρα 11.40 στην παραλία ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
∆ήµου Λευκάδας η οποία έχει χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστη, διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων, ως
αρµόδιος φορέας εκµετάλλευσης του χώρου, δεν είχε προσλάβει δυο ναυαγοσώστες, αν και υπήρχε
σχετική υποχρέωση για πρόσληψη ναυαγοσωστών και β) ο προσφεύγων δεν αµφισβητεί τη
συνδροµή στην υπο κρίση περίπτωση των κατά νόµο προυποθέσεων της σχετικής υποχρέωσης του
για πρόσληψη ναυαγοσωστών και, ειδικότερα, την ιδιότητα του ιδίου του ως φορέας εκµετάλλευσης
πολυσύχναστης παραλίας, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι ο τελευταίος υπέπεσε στην παράβαση που του
αποδίδεται, νόµιµα δε και αιτιολογηµένα του επιβλήθηκε η ένδικη διοικητική κύρωση. Εξάλλου,η
ευθύνη του προσφεύγοντος δεν αναιρείται απο την έλλειψη ενδιαφέροντος απο υποψήφιους
ναυαγοσώστες, ενόψει του τυπικού χαρακτήρα της ένδικης διοικητικής κύρωσης, ούτε η σχετική
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έλλειψη ενδιαφέροντος θα µπορούσε να εκτιµηθεί ως περιστατικό ανωτέρας βίας ,δεδοµένου ότι ο
προσφεύγων θα µπορούσε να επιτύχει τη πρόσληψη ναυαγοσωστών καταβάλλοντας µεγαλύτερη
επιµέλεια, προκειµένου να προσελκύσει τους ενδιαφεροµένους όπως µε το να δηµοσιεύσει τη σχετική
προκήρυξη κατ'επανάληψη και µάλιστα όχι µόνο στον τοπικό Τύπο ή µε το να την αναρτήσει στο
διαδίκτυο, οι δε περί του αντιθέτου ισχυρισµοί του προσφεύγοντος πρέπει να απορριφθούν ως
αβάσιµοι. Περαιτέρω, το ∆ικαστήριο, συνεκτιµώντας αφενός µεν το είδος και τη σοβαρότητα της
παράβασης των προαναφερόµενων διατάξεων, η τήρηση των οποίων αποσκοπεί στην ασφάλεια των
λουοµένων ,καθώς και τα προβλεπόµενα όρια διακύµανσης του ποσού του προστίµου, αφετέρου δε
τις ενέργειες στις οποίες προέβη ο προσφεύγων, προκειµένου να συµµορφωθεί µε την υποχρέωση
του για πρόσληψη ναυαγοσωστών ,καθώς και το γεγονός ότι δε φέρεται απο τα στοιχεία της
δικογραφίας ως υπότροπος, κρίνει ότι το πρόστιµο που επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος
πρέπει να µειωθεί στο ποσόν των 1.500 ευρώ, το οποίο είναι εύλογο και προσήκον, ενόψει των
περιστάσεων της υπο κρίση περίπτωσης και µερική παραδοχή του οικείου αιτήµατος της προσφυγής.
Περαιτέρω επειδή θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν στο δεύτερο βαθµό να περιορισθεί περαιτέρω το
ποσόν των 1.500 ευρώ που επιβλήθηκε στο ∆ήµο Λευκάδας
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να µην ασκηθεί κανένα ένδικο µέσο κατά της αριθ'248/2014 απόφασης.»
Στη συνέχεια έγιναν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινιστικές απαντήσεις από την υπηρεσία.
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 ασκηθεί κανένα ένδικο µέσο, κατά της αρ. 248/2014 απόφασης του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 90/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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