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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 

    ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

           ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ          
 

Απόσπασμα από το 05
ο
 πρακτικό της από 18-03-2019 συνεδρίασης 

 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Εξουσιοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Λέρου για την άσκηση προσφυγής κατά της υπ’ 

αριθ. 1/2019 απόφασης του Λιμενάρχη Λέρου περί επιβολής προστίμου κατά του Δήμου Λέρου» 

 
 Σήμερα στις 18 Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λέρου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 

1473/14-03-2019  πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη 

της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».     

  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των επτά (7) μελών ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος) 1. Κοντραφούρης Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος 

2. Μπίλλης Νεκτάριος -(Μέλος Πλειοψηφίας) 2. Μαυρουδής Αντώνιος- Μιχαήλ-(Μέλος Μειοψηφίας) 

3. Μεραμπελιώτης Βασίλειος-(Μέλος Πλειοψηφίας) 3. Κοντραφούρης Αντώνιος -( Μέλος Πλειοψηφίας) 

4. Μπαλαμπάνης Ευάγγελος- (Μέλος Πλειοψηφίας) Οι  οποίοι κλήθηκαν και δεν προσήλθαν 

5.   

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε, υπάλληλος του Δήμου Λέρου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως άρχισε 

η συζήτηση των θεμάτων. 

 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 27 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο σώμα το 5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Εξουσιοδότηση του 

νομικού συμβούλου του Δήμου Λέρου για την άσκηση προσφυγής κατά της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασης του 

Λιμενάρχη Λέρου περί επιβολής προστίμου κατά του Δήμου Λέρου», αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα λήψης 

απόφασης για την εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας κ. Παραπονιάρη Αθανάσιου του 

Βασιλείου, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Λέρου και να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου,  κατά της υπ’ αριθ. 01/2019 με Αρ. Πρωτ.:2131.24/149/2019 απόφασης του 

Λιμενάρχη Λέρου, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του Δήμου Λέρου διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500,00€,  

για την κατασκευή-τοποθέτηση σιντριβανιού σε κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού και παραλίας, εντός της 

εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Αγίας Μαρίνας Λέρου, χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες των αρμόδιων αρχών.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δήμου μας, προτείνει να 

εξουσιοδοτηθεί ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου μας κ. Παραπονιάρης Αθανάσιος του Βασιλείου, για να 

ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου,  κατά της υπ’ αριθ. 01/2019 με 

Αρ. Πρωτ.:2131.24/149/2019 απόφασης του Λιμενάρχη Λέρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, αφού έλαβε 

υπόψη της:  

 

1. Την εισήγηση του Προέδρου 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 

3. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου για το 2019 

4. Την υπ’ αριθ. 01/2019 με Αρ. Πρωτ.:2131.24/149/2019 απόφασης του Λιμενάρχη Λέρου  

5. Τη συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Εξουσιοδοτεί το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Λέρου κ. Παραπονιάρη Αθανάσιο του Βασιλείου, 

προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Λέρου και να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Ρόδου,  κατά της υπ’ αριθ. 01/2019 με Αρ. Πρωτ.:2131.24/149/2019 απόφασης του Λιμενάρχη 

Λέρου, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του Δήμου Λέρου διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500,00€,  για την 

κατασκευή-τοποθέτηση σιντριβανιού σε κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού και παραλίας, εντός της εξομοιούμενης 

ζώνης λιμένα Αγίας Μαρίνας Λέρου, χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες των αρμόδιων αρχών. 

……………….…………..………………………………………………………………………………….. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

                 

                α) Μπίλλης Νεκτάριος (υπ/φή)  

           ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ    β) Μεραμπελιώτης Βασίλειος (υπ/φή) 

       γ) Μπαλαμπάνης Ευάγγελος (υπ/φή)    
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