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ΑΠΟΦΑΣΗ   283 / 2021
Της 50ης Δια Περιφοράς  Συνεδρίασης της Ο.Ε που έγινε  

στις 20-12-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ π.μ.

    Στην Αίγινα  σήμερα  20-12-2021 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 11:00΄  π.μ  συνεδρίασε Δια Περιφοράς  η
Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 426 ΑΠ : 77233/13-11-2021 ΑΔΑ 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4,
μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 18421/16-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της και Δημάρχου κ. Ζορμπά
Ιωάννη που δόθηκε νόμιμα.

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντα μέσω   e-mail   τα μέλη:  
1.  Ζορμπάς Ιωάννης, Δήμαρχος – Πρόεδρος της Ο.Ε,
2.  Μούρτζης  Αντώνιος,  Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της Ο.Ε,
3.  Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της Ο.Ε
4.  Κουκούλη Μαρία, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε, 
5.  Κουκούλης Παναγιώτης, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.

Απόντες:
1. Τζίτζης Φίλιππος,  Δημ. Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος Ο.Ε
2. Μαρμαρινός Σταμάτης, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται : 
Ο Δημοτικός Υπάλληλος κ. Χρήστος Γ. Σκαφιδάς, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση Δια Περιφοράς απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

3ο θέμα Δια Περιφοράς ημερήσιας διάταξης:  Απόφαση αριθμός 283/2021

  “ Λήψη απόφασης για την εντολή στις έμμισθες δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας, για την άσκηση
ενδίκων μέσων κατά των με αρ. 26/2021, 32/2021, 48/2021, 51/2021, 52/2021, 53/2021, 54/2021, 55/2021

αποφάσεων του Λιμεναρχείου Αίγινας με τις οποίες επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα σε βάρος του
Δήμου Αίγινας . ”

      Ο Πρόεδρος της Ο.Ε εισηγούμενος το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης στα μέλη της Ο.Ε έθεσε υπόψη τους
την από  16  Δεκεμβρίου 2021 και με αρ. Πρωτ.  18400/2021 εισήγηση -  γνωμοδότηση  της πληρεξούσιας
δικηγόρου από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Οινώνης 3, Αίγινα

Αρ. πρωτ. 18400
Αίγινα, 16 Δεκεμβρίου 2021

Προς την 
Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Αίγινας
Κοινοποίηση:  
Δήμαρχο Αίγινας
Οικονομική Υπηρεσία

      ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμων στο Δήμο Αίγινας από το
Λιμεναρχείο Αίγινας.

ΑΔΑ: 64Β5Ω68-4ΚΜ



Περιήλθαν στο Δήμο Αίγινας οι εξής αποφάσεις του Λιμεναρχείου Αίγινας:

Την  2/11/2021,  η  με  αριθμό  26/2021 απόφαση,  με  την  οποία  επιβλήθηκε  στο  Δήμο  Αίγινας  πρόστιμο  2.000  ευρώ  λόγω  μη
τοποθέτησης ναυαγοσώστη στην παραλία Αγίας Μαρίνας την 24/7/2021 ο οποίος να κατέχει την προβλεπόμενη στο ΠΔ/γμα 71/2020
άδεια από λιμενική Αρχή.

Την  19/11/2021,  η  με  αριθμό  32/2021 απόφαση,  με  την  οποία  επιβλήθηκε  στο  Δήμο  Αίγινας  πρόστιμο  2.000  ευρώ λόγω  μη
τοποθέτησης ναυαγοσώστη στην παραλία Αγίας Μαρίνας την 31/7/2021 ο οποίος να κατέχει την προβλεπόμενη στο ΠΔ/γμα 71/2020
άδεια από λιμενική Αρχή.

Την  9/12/2021,  η  με  αριθμό  48/2021 απόφαση,  με  την  οποία  επιβλήθηκε  στο  Δήμο  Αίγινας  πρόστιμο  4000  ευρώ  λόγω  μη
τοποθέτησης ναυαγοσώστη στην παραλία Αγίας Μαρίνας την 7/8/2021 ο οποίος να κατέχει την προβλεπόμενη στο ΠΔ/γμα 71/2020
άδεια από λιμενική Αρχή.

Την  9/12/2021,  η  με  αριθμό  51/2021 απόφαση,  με  την  οποία  επιβλήθηκε  στο  Δήμο  Αίγινας  πρόστιμο  4000  ευρώ  λόγω  μη
τοποθέτησης ναυαγοσώστη στην παραλία Αγίας Μαρίνας την 29/8/2021 ο οποίος να κατέχει την προβλεπόμενη στο ΠΔ/γμα 71/2020
άδεια από λιμενική Αρχή.

Την  9/12/2021,  η  με  αριθμό  52/2021 απόφαση,  με  την  οποία  επιβλήθηκε  στο  Δήμο  Αίγινας  πρόστιμο  4000  ευρώ  λόγω  μη
τοποθέτησης ναυαγοσώστη στην παραλία Αγίας Μαρίνας την 5/9/2021 ο οποίος να κατέχει την προβλεπόμενη στο ΠΔ/γμα 71/2020
άδεια από λιμενική Αρχή.

Την  9/12/2021,  η  με  αριθμό  53/2021 απόφαση,  με  την  οποία  επιβλήθηκε  στο  Δήμο  Αίγινας  πρόστιμο  4000  ευρώ  λόγω  μη
τοποθέτησης ναυαγοσώστη στην παραλία Αγίας Μαρίνας την 11/9/2021 ο οποίος να κατέχει την προβλεπόμενη στο ΠΔ/γμα 71/2020
άδεια από λιμενική Αρχή.

Την  9/12/2021,  η  με  αριθμό  54/2021 απόφαση,  με  την  οποία  επιβλήθηκε  στο  Δήμο  Αίγινας  πρόστιμο  4000  ευρώ  λόγω  μη
τοποθέτησης ναυαγοσώστη στην παραλία Αγίας Μαρίνας την 19/9/2021 ο οποίος να κατέχει την προβλεπόμενη στο ΠΔ/γμα 71/2020
άδεια από λιμενική Αρχή.

Την  9/12/2021,  η  με  αριθμό  55/2021 απόφαση,  με  την  οποία  επιβλήθηκε  στο  Δήμο  Αίγινας  πρόστιμο  4000  ευρώ  λόγω  μη
τοποθέτησης ναυαγοσώστη στην παραλία Αγίας Μαρίνας την 26/9/2021 ο οποίος να κατέχει την προβλεπόμενη στο ΠΔ/γμα 71/2020
άδεια από λιμενική Αρχή.

      Για τις ανωτέρω αποφάσεις υπάρχει η δυνατότητα αμφισβήτησης της νομιμότητάς τους με προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά εντός προθεσμίας 60 ημερών που άρχεται την επομένη της κοινοποιήσεώς τους στο Δήμο Αίγινας.

     Κατόπιν αυτών   έχουμε τη γνώμη ότι θα πρέπει να ασκηθεί το προβλεπόμενο στην κείμενη νομοθεσία ένδικο βοήθημα της  
προσφυγής κατά των ανωτέρω αποφάσεων και να αμφισβητηθεί από το Δήμο Αίγινας η νομιμότητα της επιβολής των
προστίμων, παρακαλούμε δε για την λήψη σχετικής αποφάσεως.

Για τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας
Η δικηγόρος 

Ε. Π. Β.

                     

    Επίσης ανέφερε σχετικά ότι η Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας εκπόνησε την 18400/2021 γνωμοδότηση
κατ'  άρθρο 72 παρ. 1 περ. ι΄ του ν.3852/2010 και εισηγήθηκε την άσκηση ενδίκων μέσων για μια σειρά
αποφάσεων του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που επέβαλαν στον Δήμο πρόστιμα συνολικού ύψους 22.000€.
    Ο λόγος για τον οποίο ζητείται να ασκηθούν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα αναφέρονται σε, κατά την
γνώμη μας, παρά τον νόμο βεβαίωση των ως άνω οφειλών. Η νομική επιχειρηματολογία θα αναπτυχθεί στα
σχετικά δικόγραφα εάν και εφόσον δοθεί εντολή από την Οικονομική Επιτροπή για την άσκηση αυτών.
   Για  τα  πραγματικά  περιστατικά  και  για  τις  λεπτομέρειες  πρόσληψης  του  μοναδικού  ναυαγοσώστη,
καταλληλότερη  είναι  για  να  σας  απαντήσει  η  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  εξέδωσε  την  προκήρυξη  και
πραγματοποίησε την σχετική πρόσληψη.

      Η Ο.Ε αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 
- την από 16 Δεκεμβρίου 2021 και με αρ. Πρωτ. 18400/2021 εισήγηση - γνωμοδότηση και τις διευκρινίσεις
της πληρεξούσιας δικηγόρου από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας και έλαβε υπόψη της 
- τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και του Ν. 3463/2006

και μετά από διαλογική συζήτηση,
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                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ.
                                                      Επί 5 παρισταμένων μελών.
         
    Σε εξέταση της από από 16 Δεκεμβρίου 2021 και με αρ. Πρωτ. 18400/2021 εισήγηση - γνωμοδότηση της
πληρεξούσιας δικηγόρου από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αποφασίζει την άσκηση ενδίκων μέσων
κατά των με αρ. 26/2021, 32/2021, 48/2021, 51/2021, 52/2021, 53/2021, 54/2021, 55/2021 αποφάσεων
του Λιμεναρχείου Αίγινας με τις οποίες επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα σε βάρος του Δήμου Αίγινας και
δίδει  την εντολή στις έμμισθες δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας Ε.  Π. Β. και Α. Τ.,  να ασκήσουν τα
προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα".

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 283 / 2021. 
Για πίστωση συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται. 

    Ο Πρόεδρος Ο.Ε                                                                   Τα Μέλη   της Ο.Ε   
    Ζορμπάς Ιωάννης                                                              Μούρτζης  Αντώνιος,  

                                                            Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 
                                                   Κουκούλη Μαρία 

                                                             Κουκούλης Παναγιώτης
                                                        

                                         
                                                Ακριβές απόσπασμα

                                               Ο  Πρόεδρος της Ο.Ε  και 
                                            Δήμαρχος Αίγινας

                                                Ζορμπάς Ιωάννης     
                                                           

Κοινοποίηση              
1.Οικονομική Υπηρεσία Δήμου μας
2. Νομική Υπηρεσία Δήμου μας
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