ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 29ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 331/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 9 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
15322/4-9-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις
δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
2 Κατωπόδη Νίκη
2
3 Μαργέλη Μαρία
3
4 Γαζής Αναστάσιος
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8 Τσιρογιάννης Γεώργιος
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 4 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε
πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Mεσολογγίου µεταβατικής έδρας Λευκάδας και έγκριση της υπ’αριθ’ 35/2016 άσκησης
ης
προσφυγής κατά της αριθ’ 39/2016 απόφασης επιβολής προστίµου του Λιµενάρχη κατά την συνεδρίαση της 21
Οκτωβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, έδωσε τον λόγο στην κα Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία, η οποία έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την παρακάτω
γνωµοδότησή της:
«Περιήλθε εις γνώση µου η µε αριθµό κατάθεσης 35-31/3/2016 προσφυγή του ∆ήµου Λευκάδας κατά
της αριθ’ 39 /2016 πράξης επιβολής προστίµου του Λιµενάρχη Λευκάδας εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας αντίστοιχα
για ποσό 400 ευρώ σύµφωνα µε την οποία 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) από 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
χαρακτηρίστηκαν οι παραλίες ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΘΙΣΜΑ
ως πολυσύχναστες ενώ η πραγµατικότητα είναι
διαφορετική.
Κρίνονται αβάσιµοι και ανεπαρκείς 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 κάνει
τα µέγιστα για να λυθεί το θέµα των ναυαγοσωστών .Τέλος όσον αφορά στο θέµα εάν είναι υποχρέωση του
∆ήµου ή όχι για την πρόσληψη ναυαγοσωστών, παραθέτουµε τα ακόλουθα: η οικονοµική επιβάρυνση για την
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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.∆. 23/2000, οι ΟΤΑ υποχρεούνται να τηρούν τα οριζόµενα στις
διατάξεις του άρθρου 7 του ως άνω Π.∆/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 της παραλίας -ΚΑΘΙΣΜΑ ως πολυσύχναστης, κάθε χρόνο συστήνεται επιτροπή αποτελούµενη απο τον Λιµενάρχη, έναν
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 µε την αριθ’66/2016 απόφαση έχει χορηγηθεί εντολή για να ασκηθούν προσφυγές οι οποίες εκδικάζονται
κατά την ίδια ως άνω ηµεροµηνία 21-10-2020 µε αριθµούς 17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/2016 αποφάσεις επιβολής προστίµου του Λιµενάρχη Λευκάδας συνολικά ύψους
7.610,00 ευρώ και έχει παραληφθεί ενδεχοµένως από λάθος υπολογισµό η ως άνω αριθ’ 39/2016
ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Να χορηγηθεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για έγκριση της µε αριθµό 35/2016
προσφυγής και εν γένει να χορηγηθεί εντολή για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, 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 έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
α
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση
του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Mεσολογγίου µεταβατικής έδρας Λευκάδας και
έγκριση της υπ’αριθ’ 35/2016 άσκησης προσφυγής κατά της αριθ’ 39/2016 απόφασης επιβολής προστίµου του
ης
Λιµενάρχη κατά την συνεδρίαση της 21 Οκτωβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση
δικάσιµο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 331/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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