ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 45ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:334/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 22 του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2018,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ:
21041/18-10-2018 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 ∆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. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του
∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 14 της Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. περί µη άσκησης άλλου ένδικου µέσου κατά αποφάσεων του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πατρών µε τις οποίες απορρίφθηκαν εφέσεις του ∆ήµου Λευκάδας κατά των επιβαλλοµένων
προστίµων από τον Λιµενάρχη Λευκάδας για θέµατα ναυαγοσωστών
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αικατερίνη Τσερέ, 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:
«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 92παρ. 1 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, όπως ισχύει «..∆εν 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
- το άρθρο 92 παρ. 4 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας
-το γεγονός ότι το ∆ιοικητικό Εφετείο Πατρών µε τις ανωτέρω αποφάσεις του απέρριψε τις εφέσεις του ∆ήµου
λόγω του ότι το ποσό του προστίµου υπολειπόταν των 5.000 ευρώ

ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΩ
Να δοθεί εντολή περί µη άσκησης άλλου ένδικου µέσου και να καταβληθούν τα επιβληθέντα πρόστιµα από το
αρµόδιο τµήµα κατά τα διαλαµβανόµενα στις ανωτέρω αποφάσεις.»
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, αποφασίζει:
Τη µη άσκηση άλλου ένδικου µέσου κατά των κάτωθι αποφάσεων του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών:

1

-A109/2018- A110/2018-A111/2018- A112/2018-Α113/2018-Α114/2018-Α115/2018-Α116/2018-Α117/2018,
µε τις οποίες απορρίφθηκαν εφέσεις του ∆ήµου Λευκάδας κατά των επιβαλλοµένων προστίµων από τον
Λιµενάρχη Λευκάδας για θέµατα ναυαγοσωστών, και την καταβολή των επιβληθέντων προστίµων, από το
αρµόδιο τµήµα, κατά τα διαλαµβανόµενα στις ανωτέρω αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 334/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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