ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 74/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 27 του µήνα Φεβρουαρίου του
έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά
την αριθ. πρωτ: 3425/22-2-19 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».
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
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Χαλικιάς Ευάγγελος
2 Γιαννιώτης Οδυσσέας
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Καρφάκη Μαριάννα
3 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
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Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Σέρβος Κων/νος
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Καββαδάς Θωµάς
5 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
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6
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7
8
8
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Περδικάρη Αθανάσιο, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 18 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης και
υπεράσπισης του Νικολάου Βικεντίου του Γεωργίου ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας την
η
14 .3.2019
για τις περιγραφόµενες στο µε αριθµό 291/2018 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
υπηρεσίας, 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 291/2018 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Λευκάδας προς τον Νικόλαο
Βικέντιο (αρ. πρωτ. Εισερχ. 3161/19.02.2019), για παράβαση των άρθρων 1, 14, 15, 28, 51, 53, 79,94 παρ. 2
314 παρ. 1 Π.Κ. ως περιγράφεται στο προµνηµονευθέν κλητήριο θέσπισµα και ειδικότερα:
Κατηγορείται βάσει του κλητήριου θεσπίσµατος ως υπαίτιος του ότι στη Λευκάδα στις 19.06.2014 παραβίασε τα
άρθρα 1, 14, 15, 28, 51, 53, 79,94 παρ. 2 314 παρ. 1 Π.Κ λόγω του ότι από αµέλειά του, δηλαδή από έλλειψη
της προσοχής που όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, δεν προέβλεψε το αξιόποινο
αποτέλεσµα της συµπεριφοράς του, το οποίο είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να αποτρέψει, και, τελώντας µε
µία παράλειψη που τιµωρείται ως πράξη περισσότερα εγκλήµατα, προξένησε σωµατική κάκωση σε άλλους και
ειδικότερα στον παραπάνω τόπο και χρόνο, ως αρµόδιος Αντιδήµαρχος για τη ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων
του ∆ήµου και ενώ στο ∆ήµο Λευκάδας είχε παραχωρηθεί δικαίωµα απλής χρήσης της παραλίας «Εγκρεµνοί»
µε την υπ’ αριθ. ∆10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-2-2014 απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών
(ΦΕΚ Β’ 328/13-2-2ο14) µολονότι στην ανωτέρω παραλία υπήρχε κίνδυνος κατολίσθησης, και ενώ όφειλε λόγω
της ανωτέρω ιδιότητάς του, την οποία είχε αποκτήσει δυνάµει της υπ’ αριθ. 510µ-8-1-2013 απόφασης του
∆ηµάρχου Λευκάδας, να αποτρέψει την επέλευσή του, δεν µερίµνησε για τη λήψη προστατευτικών µέτρων
(δίκτυα προστασίας, σταθερές κατασκευές) για την αποτροπή κατολισθήσεων, για την τοποθέτηση πινακίδων ή,
σε περίπτωση αδυναµίας αποτροπής των κατολισθήσεων, για τον αποκλεισµό της πρόσβασης στην παραλία
από τους λουόµενους, µε αποτέλεσµα οι υπήκοοι Σερβίας SLABANIA PEJANOCIV και FILID DUMIC, οι οποίοι
είχαν προσέλθει µέσω θαλάσσης στην ως άνω παραλία, να τραυµατιστούν από την πτώση βράχων και να
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υποστούν η πρώτη άλγος µηρού (∆Ε) και ο δεύτερος άλγος άκρου ποδός-ποδοκνηµικής (∆Ε). Το αποτέλεσµα
της συµπεριφοράς του, το οποίο είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να αποτρέψει ο κατηγορούµενος δεν το
προέβλεψε.
Το γεγονός ότι το προπεριγραφέν αδίκηµα αφορά την άσκηση αρµοδιοτήτων του µε την ιδιότητα του ως
αντιδηµάρχου της ∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων του ∆ήµου Λευκάδας.
ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΩ
να χορηγηθεί η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στις δικηγόρους του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία &
σχέση έµµισθης εντολής Αικατερίνη Τσερέ & Μαυρέττα Καρύδη από κοινού ή κάθε µια χωριστά, να
παρασταθούν και να υπερασπίσουν τον Νικόλαο Βικέντιο
ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου
Λευκάδας κατά την δικάσιµο της 14ης.3.2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και
να τον υπερασπιστούν αναφορικά µε τις κατηγορίες, που περιέχονται στο µε αριθµό 291/2018 κλητήριο
θέσπισµα του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Λευκάδας για όσα αναφέρονται σε αυτό ως εκτέθηκε ανωτέρω στο
ιστορικό της παρούσας, 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 της για την εκτέλεση της δοθείσας 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 ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία &
σχέση έµµισθης εντολής Αικατερίνη Τσερέ, να παρασταθεί και να υπερασπίσει τον Νικόλαο Βικέντιο ενώπιον
του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο της 14ης.3.2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη
µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και να τον υπερασπιστεί αναφορικά µε τις κατηγορίες, που περιέχονται στο
µε αριθµό 291/2018 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Λευκάδας για όσα αναφέρονται σε
αυτό ως εκτέθηκε ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσας, 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 της για την εκτέλεση της δοθείσας εντολής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 74/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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