ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 54ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 366/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 21 του µήνα Νοεµβρίου του έτους
2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ. 26470/17-11-17 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα Ε.Η.∆.
ο
ο
Το 19 θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 6 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής για παράσταση και εκπροσώπηση
του ∆ήµου Λευκάδας προς υποστήριξη των αριθ’ 66/16, 82/2016, 67/2016, 68/2016, 69/2016, 70/2016,
71/2016, 72/2016, 73/2016, 74/2016, 75/2016, 76/2016, 77/2016, 78/2016, 79/2016, 80/2016,81/2016, 83/2016
εφέσεων που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και απευθύνεται ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου
ης
Πατρών κατά τη δικάσιµο της 8 ∆εκεµβρίου 2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε την αριθ’ 259/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής χορηγήθηκε εντολή να ασκηθεί
έφεση κατά των αριθ’ 29/2016, 30/2016, 31/2016, 32/2016, 33/2016, 34/2016, 35/2016, 36/2016, 37/2016,
38/2016, 39/2016, 40/2016, 41/2016, 42/2016, 42/2016, 43/2016, 44/2016, 45/2016, 46/2016 αποφάσεις του
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικής έδρας Λευκάδας, δυνάµει των οποίων µεταξύ
άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας στις κρινόµενες αντίστοιχα προσφυγές του και στο υπόµνηµα του επεδίωκε να
ακυρωθούν τα πρόστιµα του Λιµενάρχη τα οποία κυµαίνονται από 400-500- 400 -700-800-900-1000-1600-250600-600-300-300-400-400-200-200-200, ήτοι συνολικά το ποσόν των 9.750,00 ευρώ διότι ισχυριζόµενος ότι
δεν ήταν υποχρεωµένος να προσλάβει ναυαγοσώστη στις πολυσύχναστες παραλίες, διότι δεν ήταν φορέας
εκµετάλλευσης ούτε ειχαν παραχωρηθεί σε αυτόν οι παραλίες , ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ, ΚΑΣΤΡΟ, ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ
,ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΥ∆ΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑ . Περαιτέρω το ∆ικαστήριο έκρινε ότι ο ∆ήµος Λευκάδας ήταν εν τοις
πράγµασι φορέας εκµετάλλευσης των εν λόγω παραλιών .Συνεπώς οι επιβαλλόµενες προς αυτόν διοικητικές
κυρώσεις επιβολής των ως άνω προστίµων είναι υποχρεωτικές εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει παραβεί την ως
άνω υποχρέωση αυτής της πρόσληψης και µόνον ναυαγοσώστη, ακόµη και στην περίπτωση έλλειψης
ενδιαφέροντος ναυαγοσώστη.
Περαιτέρω ο ∆ήµος Λευκάδας άσκησε τις αριθ’ 66/16, 82/2016, 67/2016, 68/2016, 69/2016, 70/2016, 71/2016,
72/2016, 73/2016, 74/2016, 75/2016, 76/2016, 77/2016, 78/2016, 79/2016, 80/2016, 81/2016, 83/2016 εφέσεις
του οι οποίες συζητούνται ενώπιον του πρώτου τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών στη δικάσιµο στις
8-12-2017 .
Επειδή ο ∆ήµος έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
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ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να τεθεί το θέµα στην Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας προς συζήτηση και να αποφασίσει
περαιτέρω για την υποστήριξη των αριθ’66/16, 82/2016, 67/2016, 68/2016, 69/2016, 70/2016, 71/2016,
72/2016, 73/2016, 74/2016, 75/2016, 76/2016, 77/2016, 78/2016, 79/2016, 80/2016, 81/2016, 83/2016 εφέσεων
του, οι οποίες εκδικάζονται στις 8-12-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο κατά των
αριθ’ 29/2016, 30/2016, 31/2016, 32/2016, 33/2016, 34/2016, 35/2016, 36/2016, 37/2016, 38/2016, 39/2016,
40/2016, 41/2016, 42/2016, 42/2016, 43/2016, 44/2016, 45/2016, 46/2016 αποφάσεων του Μονοµελούς
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικής έδρας Λευκάδας, κατά του Λιµενάρχη Λευκάδας και του
Ελληνικού ∆ηµοσίου .
Επιπλέον χορηγεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας να συντάξει υπόµνηµα και οτιδήποτε άλλο
ήθελε απαιτηθεί για την υπεράσπιση των εννόµων συµφερόντων του ∆ήµου Λευκάδας.»
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:
Χορηγεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για την υποστήριξη των
αριθ’66/16, 82/2016, 67/2016, 68/2016, 69/2016, 70/2016, 71/2016, 72/2016, 73/2016, 74/2016, 75/2016,
76/2016, 77/2016, 78/2016, 79/2016, 80/2016, 81/2016, 83/2016 εφέσεων του, οι οποίες εκδικάζονται στις 812-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο κατά των αριθ’ 29/2016, 30/2016, 31/2016,
32/2016, 33/2016, 34/2016, 35/2016, 36/2016, 37/2016, 38/2016, 39/2016, 40/2016, 41/2016, 42/2016,
42/2016, 43/2016, 44/2016, 45/2016, 46/2016 αποφάσεων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου µεταβατικής έδρας Λευκάδας, κατά του Λιµενάρχη Λευκάδας και του Ελληνικού ∆ηµοσίου .
Επιπλέον χορηγεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας να συντάξει υπόµνηµα και οτιδήποτε άλλο
ήθελε απαιτηθεί για την υπεράσπιση των εννόµων συµφερόντων του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 366/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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