ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 40ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 252/2017
η

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα την 1 του µήνα Σεπτέµβριου του έτους
2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ. πρωτ. 19055/28-8-17 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. Σέρβος Κων/νος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
ου

Ο κ. Κων/νος Σέρβος προσήλθε πριν τη συζήτηση του 5 θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 6 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. χορήγησης εντολής για άσκηση ή µη προσφυγών κατά
των υπ΄ αριθ. 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30/07.07.2017 αποφάσεων Λιµενικής Αρχής Λευκάδας µε τις
οποίες επιβλήθηκαν πρόστιµα στο ∆ήµο Λευκάδας για θέµατα που αφορούν την ναυαγοσωστική κάλυψη της
πολυσύχναστης παραλίας «Αγιος Ιωάννης» του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αικατερίνη Τσερέ, ∆ικηγόρος ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της Υπηρεσίας,
η οποία έχει ως εξής:
«Κοινοποιήθηκαν στο ∆ήµο Λευκάδας οι ακόλουθες, αποφάσεις του Λιµενάρχη Λευκάδας, συνηµµένες στο
παρόν, µε αριθµ. πρωτ.: 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30/07.07.2017 δια των οποίων επιβλήθηκαν
πρόστιµα στον ∆ήµο Λευκάδας για θέµατα που αφορούν εν γένει το ζήτηµα της ναυαγοσωστικής κάλυψης της
πολυσύχναστης παραλίας «Άγιος Ιωάννης» Λευκάδας. Το σύνολο των προστίµων εκ του συνόλου των
ανωτέρω δώδεκα πράξεων προσεγγίζει τα 2930 ευρώ.
Παρά το γεγονός ότι το συνολικό πρόστιµο και για τις δώδεκα ανωτέρω πράξεις είναι χαµηλό και παρά το
γεγονός ότι µέχρι σήµερα οι εν θέµατι προσφυγές δεν ευδοκιµούν, ωστόσο δεδοµένου ότι πλέον µε την κείµενη
νοµοθεσία ευθύνονται µαζί µε τον ∆ήµο Λευκάδας εις ολόκληρον και αλληλεγγύως και οι ιδιοκτήτες των
καταστηµάτων, εισηγούµεθα στην παρούσα χρονική στιγµή να δοθεί εντολή για άσκηση προσφυγής.
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:
Την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων του Λιµενάρχη Λευκάδας, µε αριθµ. πρωτ.:
19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30/07.07.2017 δια των οποίων επιβλήθηκαν πρόστιµα στον ∆ήµο Λευκάδας
για θέµατα που αφορούν την ναυαγοσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης παραλίας «Αγιος Ιωάννης» του
∆ήµου Λευκάδας.

1

Το σύνολο των προστίµων εκ του συνόλου των ανωτέρω δώδεκα πράξεων προσεγγίζει τα 2930 ευρώ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 252/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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