
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ’ αριθμόν   18/2015 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του

 Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 

Στο  Άστρος  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα  στις 8   Ιουνίου  έτους  2015 ημέρα 

Δευτέρα  και ώρα 13:00   συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας 

Κυνουρίας κατόπιν της υπ' αριθμόν 4934/4-6-2015 προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε 

σε  καθένα  από  τους  Συμβούλους  της  Οικονομικής  Επιτροπής  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του 

Ν.3852/2010, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα (7) και ήταν οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ       ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ      ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΜΑΝΤΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

      (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΚΟΛΛΑΡΕΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ        ΜΕΛΟΣ
 ΓΚΑΥΡΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΜΕΛΟΣ

ΤΣΙΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        ΜΕΛΟΣ 
ΤΣΙΩΡΟΥ -  ΚΟΛΟΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ        ΜΕΛΟΣ

ΚΑΜΠΥΛΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ       ΜΕΛΟΣ

   Παρουσία της  Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής  κ. Αθανασίας Δαφνιά για την τήρηση 

των πρακτικών της συνεδριάσεως.

Αριθ. Αποφάσεως: 155/2015
ΘΕΜΑ:  Ψήφιση  πίστωσης  και  έγκριση  δαπάνης  για  εξόφληση  προστίμων που  έχουν 

επιβληθεί από τη Λιμενική Αρχή Ναυπλίου στο Δήμο.
         Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το συγκεκριμένο θέμα της  ημερήσιας διάταξης  ανέφερε τα εξής: 

       Από το Λιμεναρχείο Ναυπλίου με τις αριθμό 213/2014, 212/2014, 210/2014, 209/2014, 208/2014, 

205/2014,  218/2014,  217/2014,  216/2014,  214/2014,  224/2014,  223/2014,  221/2014,  220/2014, 

219/2014,  225/2014,  226/2014,  227/2014,  228/2014,  229/2014,  230/2014,  231/2014,  232/2014, 

233/2014 και 234/2014 αποφάσεις έχουν επιβληθεί στο Δήμο πρόστιμα συνολικού ποσού 16.400,00 € 

για έλλειψη του απαιτούμενου αριθμού ναυαγοσωστών κατά τη θερινή περίοδο έτους 2014. 

Σύμφωνα με την από 14-1-2015 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου προτείνεται προς την 

Οικονομική Επιτροπή όπως ληφθεί απόφαση περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά των παραπάνω 

αποφάσεων του Λιμεναρχείου Ναυπλίου καθώς δεν πιθανολογείται  η ευδοκίμηση κανενός  ενδίκου 

μέσου καθόσον επί παρομοίων υποθέσεων του Δήμου, το αρμόδιο Διοίκητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου 
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έχει  απορρίψει  αιτήσεις  αναστολής  εκτελέσεως  του  Δήμου.   Επιπλέον  ο  Νομικός  Σύμβουλος 

επισημαίνει ότι η Οικονομική Επιτροπή έχει δικαίωμα να αποφασίσει την μη άσκηση ενδίκων μέσων 

κατά των αναφερομένων αποφάσεων του Λιμεναρχείου Ναυπλίου και για το λόγο ότι το συνολικό 

ποσό των προστίμων, είναι μικρότερο του ποσού των 30.000,00 € που θέτει ο νόμος ως όριο, για τη 

λήψη σχετικής απόφασης, αφού το συνολικό ποσό των προστίμων ανερχεται στο ποσό των 16.400,00 

€, σύμφωνα με το  άρθρο 72 παρ. 1 εδ. ιδ΄ του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

6 του Ν. 4071/2012). 

    Μετά από αυτό και  προκειμένου  να πληρωθεί  το εν λόγο πρόστιμο ποσού 16.400,00 € εμείς 

καλούμαστε να εγκρίνουμε τη δαπάνη και να ψηφίσουμε τη σχετική πίστωση.

      Τελειώνοντας ο Πρόεδρος την εισήγηση του κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

     Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου  και εξέτασε  το σχετικό φάκελο 

μετά από διαλογική συζήτηση

                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα  

1) Δέχεται την εισήγηση του Προέδρου.

2) Εγκρίνει  τη  δαπάνη  και  διαθέτει  πίστωση  16.400,00  € σε  βάρος  του  Κ.Α.  00-6821 του 

προϋπολογισμού  του  Δήμου  έτους  2015   ώστε  να  πληρωθούν   τα   πρόστιμα  που  έχουν 

επιβληθεί στο Δήμο από το  Λιμεναρχείο  Ναυπλίου.

    Αυτή η απόφαση έλαβε αριθμό 155/2015
Συντάχτηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής

Ο Πρόεδρος                    Τα μέλη
Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο Πρόεδρος
 της Οικονομικής Επιτροπής 

Παναγιώτης Μαντάς 
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