ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 25ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:164/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 5 του μήνα Ιουνίου του έτους
2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ: 11017/1-6-2018 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 πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σέρβος Κων/νος
3. Καββαδάς Θωμάς
4. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. χορήγησης εντολής για άσκηση προσφυγών κατά των υπ’ αριθ.
37,38,39,40,41/2018 αποφάσεων του Λιμενάρχη Λευκάδας με τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα στο Δήμο
Λευκάδας για θέματα που αφορούν την ναυαγοσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης παραλίας «ΑΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ» του Δήμου Λευκάδας
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:
«Κοινοποιήθηκαν στον Δήμο Λευκάδας οι εν θέματι, αποφάσεις του Λιμενάρχη Λευκάδας, δια των οποίων
επιβλήθηκαν πρόστιμα στον Δήμο Λευκάδας για θέματα που αφορούν εν γένει το ζήτημα της ναυαγοσωστικής
κάλυψης της πολυσύχναστης παραλίας «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» του Δήμου Λευκάδας. Το σύνολο των προστίμων
εκ του συνόλου των ανωτέρω δώδεκα πράξεων προσεγγίζει τα 1.560 ευρώ.
Παρά το γεγονός ότι το συνολικό πρόστιμο για τις 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 Δήμο Λευκάδας εις ολόκληρον και αλληλεγγύως και οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων,
γνωμοδοτούμε δυνάμει του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 παρ. 1 εδ ιγ και παρ. 2, όπως ισχύει με τις
τροποποιήσεις του Ν. 4447/2016, δυνάμει στην παρούσα χρονική στιγμή, αν δεν το εξοφλήσουν οι ιδιοκτήτες,
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:
Δυνάμει του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 παρ. 1 εδ ιγ και παρ. 2, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του Ν.
4447/2016, δυνάμει στην παρούσα χρονική στιγμή, αν δεν εξοφλήσουν το συνολικό πρόστιμο οι ιδιοκτήτες,
δίνεται εντολή για άσκηση προσφυγής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 164/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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