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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθ. 58ης/2021  Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Λευκάδας 

Αριθ. Απόφ: 626/2021 

Στην Λευκάδα σήμερα στις 2 του μηνός Νοεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 12:00,  ήλθε 
σε μεικτή τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, με φυσική παρουσία στο Διοικητήριο και 
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 
11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 
4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ 
αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 31780/29-10-2021 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)   φυσική παρουσία 1 Τσιρογιάννης Γεώργιος 

2 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή φυσική παρουσία 2 Τυπάλδος Νικόλαος 

3 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.) φυσική παρουσία 3  

4 Μαργέλη Μαρία τηλεδιάσκεψη 4  

5 Βικέντιος Νικόλαος τηλεδιάσκεψη 5  
6 Γαζής Αναστάσιος τηλεδιάσκεψη 6  

7 Γιαννιώτης Παναγιώτης                     τηλεδιάσκεψη 7  

8   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  Δήμου Λευκάδας. 
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης 

κ. Δρακονταειδή Κων/νο. 
 
 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Απόφαση Ο.Ε για  άσκηση προσφυγών ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου 

κατά των  αριθ’14/2021,15/2021,16/2021,17/2021 αποφάσεων επιβολής προστίμου του Λιμενάρχη oι οποίες 
ανέρχονται στο συνολικό ποσόν των 8.000,00 ευρώ.     

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου 
 

 
                                                                                                       

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στην δικηγόρο του Δήμου κα 
Μαυρέτα Καρύδη, η οποία έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την εξής γνωμοδότησή της: 
 «Περιήλθαν εις γνώση μου οι με αριθμό 14/2021,15/2021,16/2021,17/2021 αποφάσεις επιβολής 
προστίμων Λιμενάρχη Λευκάδας  με το αντίστοιχο ποσόν των 2.000,00 ευρώ η κάθε μία, ήτοι 8.000,00 ευρώ, 
δυνάμει των οποίων μεταξύ άλλων περιέχονται τα κάτωθι: 
Επιβάλλεται στο Δήμο Λευκάδας η διοικητική ποινή των 2.000,00 ευρώ αντίστοιχα  διότι  την 26-6-2021  από 
έλεγχο που διενεργήθηκε στις πολυσύχναστες παραλίες ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΚΑΘΙΣΜΑ, 
διαπιστώθηκε ότι ως φορέας διαχείρισης του χώρου δεν είχε προσλάβει και τοποθετήσει ναυαγοσώστη ως όφειλε 
για τις εν λόγω παραλίες. 
Επειδή εισήλθαν στο Δήμο με τα αριθ’30755/12/10/2021, 30762/12/10/2021, 30758/12/10/2021 και 
30770/12/10/2021 πρωτ. και αρχίζει να μετρά αντίστροφα η αποσβεστική προθεσμία των εξήντα ημερών 
άσκησης κατ΄’ υτών της προσφυγής η οποία αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αναστέλλει την εκτέλεση του προστίμου.   
Επειδή όμως τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί εις βάρος του Δήμου  Λευκάδας είναι υπερβολικά . 
Για τους λόγους αυτούς 
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Εισηγούμαι να  χορηγηθεί εντολή στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Ν. Καρύδη να ασκήσει προσφυγές 
κατά των  αριθ’14/2021,15/2021,16/2021,17/2021 αποφάσεων επιβολής προστίμων Λιμενάρχη Λευκάδας  με το 
αντίστοιχο ποσόν των 2.000,00 ευρώ η κάθε μία, ήτοι 8.000,00 ευρώ, ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού 
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου με σκοπό την μεταρρύθμιση προς το ευνοικώτερον του προστίμου .   
 

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της: 

• την ανωτέρω εισήγηση. 

• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε 
από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18. 

• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το 
άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 Χορηγεί εντολή στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Ν. Καρύδη να ασκήσει προσφυγές κατά 
των αριθ’14/2021,15/2021,16/2021,17/2021 αποφάσεων επιβολής προστίμων Λιμενάρχη Λευκάδας, με το 
αντίστοιχο ποσόν των 2.000,00 ευρώ η κάθε μία, ήτοι 8.000,00 ευρώ, ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου με σκοπό την μεταρρύθμιση προς το ευνοικώτερον του προστίμου.   
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 626/2021.               

 
 

 

 

              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

 

 

                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ 


