ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 12ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 86/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 12 του µήνα Μαρτίου του έτους
2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 4559/8-3-19 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΑΠΟΝΤΕΣ
1
Χαλικιάς Ευάγγελος
2
Καρφάκη Μαριάννα
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4
Καββαδάς Θωµάς
5
6
7
8
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Περδικάρης Αθανάσιος
Σέρβος Κων/νος
Σκλαβενίτης Ευάγγελος

ο

ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης και υπεράσπισης του Ευσταθίου Βλάχου
ης
του Ιωάννη ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας την 11 .12.2018 για τις περιγραφόµενες στο
µε αριθµό 73/2018 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Λευκάδας αξιόποινες πράξεις
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
“Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/10 παρ.2. όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί µε αυτές του άρθρου 54 του
Ν.4447/16 .
- Το µε αριθµό 73/2018 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Λευκάδας προς τον Εντεταλµένο
Σύµβουλο Ευστάθιο Βλάχο, µε βάση το οποίο εκτός των άλλων:
Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στη θέση «Κεφάλι» του Καλάµου Λευκάδας στις 12.1.2016, µε πρόθεση
προκάλεσε υποβάθµιση του περιβάλλοντος µε πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του Ν.
1650/1986 και ειδικότερα στον παραπάνω τόπο και χρόνο, ως αρµόδιος αντιδήµαρχος του ∆ήµου Λευκάδας,
έθεσε σε λειτουργία χώρο απόρριψης απορριµµάτων (ΧΑ∆Α), ο οποίος είχε ανοικτή είσοδο, δεν µερίµνησε για
την αποµάκρυνση υλικών από κατεδαφίσεις (µπάζα) έξω από την περίφραξη, δεν έλαβε άλλο µέτρο φύλαξης
και πρόληψης για πυρκαγιά ή για ρύπανση περιβάλλοντος και συγκεκριµένα δεν µερίµνησε για τη χωµάτινη
επικάλυψη των απορριµµάτων, για την αποθήκευση του γαιώδους υλικού, για την εγκατάσταση δεξαµενής µε
νερό για κατάσβεση εστιών πυρκαγιάς, για την ύπαρξη αντιπυρικής ζώνης περιµετρικά του ΧΑ∆Α και για την
ασφαλή αποµάκρυνση των στραγγισµάτων που προέρχονται από τα απορρίµµατα, µολονότι λόγω της
εγκατάστασης του ΧΑ∆Α σε επιφάνεια µε κλήση, υπήρχε κίνδυνος παράσυρσης των απορριµµάτων στην
πλαγιά, ιδίως σε περίπτωση εντόνων βροχοπτώσεων, προκαλώντας µε τον τρόπο αυτό τη δηµιουργία
ανθυγιεινών, αντιαισθητικών και οχληρών καταστάσεων για τους περιοίκους, τους διερχόµενους και τη ∆ηµόσια
Υγεία και ρυπαίνοντας και υποβαθµίζοντας το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.
Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26 παρ. 1, 27, 51, 53, 57, 79, 80 Π.Κ. και 10, 28 παρ. 2 Ν. 1650/1986
ως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 παρ. 2 Ν. 4042/2012.
ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΩ
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Να δοθεί στην δικηγόρο µε πάγια αντιµισθία & σχέση έµµισθης εντολής του ∆ήµου Λευκάδας Αικατερίνη
Τσερέ , η ειδική εντολή, η πληρεξουσιότητα και το δικαίωµα να εκπροσωπήσουν τον κύριο Ευστάθιο Βλάχο του
ης
Ιωάννου ενώπιον του Τριµελούς Πληµ/κείου Λευκάδας κατά τη δικάσιµο της 9 .4.2019 και σε κάθε µετ’
άναβολή συζήτηση, και να τον υπερασπιστούν αναφορικά µε τις κατηγορίες, που περιέχονται στο µε αριθµό
73/2018 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Λευκάδας, να ασκούν κάθε διαδικαστική πράξη
καθώς και κάθε ένδικο µέσο κατά της αποφάσεως που θα εκδοθεί, να παραιτούνται από την άσκηση αυτών και
γενικά να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται κατά την κρίση τους για την εκτέλεση της παρούσας
εντολής.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Χορηγεί στην δικηγόρο µε πάγια αντιµισθία & σχέση έµµισθης εντολής του ∆ήµου Λευκάδας Αικατερίνη
Τσερέ , την ειδική εντολή, τη πληρεξουσιότητα και το δικαίωµα να εκπροσωπήσει τον κύριο Ευστάθιο Βλάχο του
ης
Ιωάννου ενώπιον του Τριµελούς Πληµ/κείου Λευκάδας κατά τη δικάσιµο της 9 .4.2019 και σε κάθε µετ’
άναβολή συζήτηση, και να τον υπερασπιστεί αναφορικά µε τις κατηγορίες, που περιέχονται στο µε αριθµό
73/2018 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Λευκάδας, να ασκεί κάθε διαδικαστική πράξη
καθώς και κάθε ένδικο µέσο κατά της αποφάσεως που θα εκδοθεί, να παραιτείται από την άσκηση αυτών και
γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται κατά την κρίση τους για την εκτέλεση της παρούσας
εντολής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 86/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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