ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 14ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 92/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 30 του μήνα Μαρτίου του έτους
2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ. 5802/26-3-18 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Καββαδάς Θωμάς
4. Σέρβος Κων/νος
4.
5. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5.
6. Χαλικιάς Ευάγγελος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
ου
Ο κ. Σέρβος Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέματος της Η.Δ.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 14 : Απόφαση Ο.Ε. περί μη άσκησης έφεσης κατά των κάτωθι αποφάσεων του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου: -Α274/2017 -Α277/2017 -Α283/2017 -Α273/2017 -Α222/2017 -Α282/2017 Α229/2017 -Α225/2017 -Α224/2017 -Α279/2017 -Α284/2017 -Α276/2017 -Α281/2017 -Α278/2017 -Α280/2017
- Α228/2017- Α223/2017 - Α221/2017-Α226/2017-Α227/2017-Α275/2017, με τις οποίες απορρίφθηκαν
προσφυγές του Δήμου Λευκάδας κατά των επιβαλλομένων προστίμων από τον λιμενάρχη Λευκάδας για
θέματα ναυαγοσωστών
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος Πρόεδρος Ο.Ε.
Τσερέ Αικατερίνη, δικηγόρο του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/10 παρ.2. όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με αυτές του άρθρου 54 του
Ν.4447/16 .
-το γεγονός ότι δυνάμει του άρθρου 92 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως ισχύει «..Δεν υπόκεινται σε
έφεση αποφάσεις που αφορούν σε χρηματικές διαφορές, αν το αντικείμενο τους δεν υπερβαίνει το ποσό των
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.»
-το γεγονός ότι το επιβαλλόμενο πρόστιμο που αφορά έκαστη πράξη δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ
(στην πλειοψηφία είναι πρόστιμα ύψους 50 ευρώ, ορισμένα των 200 ευρώ, ένα της τάξεως των 400 ευρώ και
ένα της τάξεως των 2.400 ευρώ)
-την Α998/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών που απέρριψε έφεση λόγω του ότι το ποσό
υπολειπόταν των 5.000 ευρώ
ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Να δοθεί εντολή περί μη άσκησης έφεσης
Και να καταβληθούν τα επιβληθέντα πρόστιμα από το αρμόδιο τμήμα κατά τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω
αποφάσεις.»

1

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:
Τη μη άσκησης έφεσης κατά των κάτωθι αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου: Α274/2017 -Α277/2017 -Α283/2017 -Α273/2017 -Α222/2017 -Α282/2017 -Α229/2017 -Α225/2017 -Α224/2017
-Α279/2017 -Α284/2017 -Α276/2017 -Α281/2017 -Α278/2017 -Α280/2017 - Α228/2017- Α223/2017 Α221/2017-Α226/2017-Α227/2017-Α275/2017, με τις οποίες απορρίφθηκαν προσφυγές του Δήμου Λευκάδας
κατά των επιβαλλομένων προστίμων από τον Λιμενάρχη Λευκάδας για θέματα ναυαγοσωστών και να
καταβληθούν τα επιβληθέντα πρόστιμα από το αρμόδιο τμήμα κατά τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω
αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 92/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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