ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 32/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 224/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 26η
του µήνα
Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 25009/22.9.2014 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 εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Σταµατέλου ∆ήµητρα
4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Γκογκάκης Γρηγόριος
6. Κοντογεώργης Ηλίας
7. Βλάχος Κων/νος
8. Ζουριδάκης Ευτύχιος
9.

Απόντες
1. Κούρτης Γεώργιος
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου ,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 6ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για
παράσταση, εκπροσώπηση και υποστήριξη της από 16.2.2009 και αρ. κατάθεσης 54/09 προσφυγής
του ∆ήµου Λευκάδας, κατά του Λιµενάρχη και του Ελλ. ∆ηµοσίου κατά τη δικάσιµο της 22ης-10-2014,
ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄αναβολή δικάσιµο, ή µαταίωση, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικ. Πρωτ.
Μεσολογγίου, µεταβατικού Λευκάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος , Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Αντιδήµαρχος, κ. Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούµενος το θέµα, διάβασε
στην επιτροπή την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η αριθ'54/12/3/2009 προσφυγή του ∆ήµου Λευκάδας η οποία είχε
ασκηθεί κατά της αριθ'7/2009 απόφασης του Λιµενάρχη Λευκάδας περί επιβολής προστίµου 300,00
ευρώ , διότι δήθεν στις 16-6-2008 σε έλεγχο που διενεργήθηκε απο την υπηρεσία του διαπιστώθηκε
ότι δεν προσέλαβε και δεν τοποθέτησε τον απαιτούµενο ένα
ναυαγοσώστη στην παραλία
Πευκούλια του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Λευκάδας όπως όφειλε.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας δεν ευθύνεται για την ανυπαρξία και παρουσία ναυαγοσωστών ,σύµφωνα
µε το άρθρο 1 του αριθ'23/7/2/2000 Π.∆
Ως αίτηµά της η προσφυγή του ∆ήµου Λευκάδας έχει να ακυρωθεί άλλως εξαφανισθεί η
προσβαλλόµενη µε αριθµό πρωτοκόλλου 2114ηβ/7/09 και αριθµό 7/09 απόφαση του Λιµενάρχη
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Λευκάδας περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων ήτοι προστίµου 300,00 ευρώ, ως και κάθε άλλη
συναφής πράξη.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να συζητηθεί το παρόν θέµα και να αποφασίσει η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να
χορηγήσει εντολή στην Μαυρέτα Καρύδη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας να παρασταθεί και να
υποστηρίξει την απο 16/2/2009 και αριθµό κατάθεσης 54/12/3/09 προσφυγή του ∆ήµου Λευκάδας
κατά της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2114ηβ/7/09 και αριθµό 7/09 απόφασης του Λιµενάρχη Λευκάδας
περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων ήτοι προστίµου 300,00 ευρώ και εκδικάζεται ενώπιον του
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικού Λευκάδας , κατά την δικάσιµο της 22-10-2014 ή
σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και εν γένει να συντάξει υπόµνηµα τυχόν
πρόσθετους λόγους και κάθε διαδικαστική ενέργεια η οποία ήθελε απαιτηθεί για τα έννοµα
συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας .»
Στη συνέχεια, η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, έδωσε διευκρινήσεις για την
υπόθεση.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του ∆ήµου, Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί και να
υποστηρίξει την απο 16/2/2009 και αριθµό κατάθεσης 54/12/3/09 προσφυγή του ∆ήµου Λευκάδας
κατά της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2114ηβ/7/09 και αριθµό 7/09 απόφασης του Λιµενάρχη Λευκάδας
περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων ήτοι προστίµου 300,00 ευρώ και εκδικάζεται ενώπιον του
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικού Λευκάδας , κατά την δικάσιµο της 22-10-2014 ή
σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και εν γένει να συντάξει υπόµνηµα τυχόν
πρόσθετους λόγους και κάθε διαδικαστική ενέργεια η οποία ήθελε απαιτηθεί για τα έννοµα
συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 224/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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