ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 6/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 45/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 10 του µήνα Μαρτίου του
έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 4369/6-3-2015 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 εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γκογκάκης Γρηγόριος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος (1ο αναπληρ.)
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
6. Σταµατέλου ∆ήµητρα
7. Σέρβος Κων/νος
8.
9.

Απόντες
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλέστηκε και είναι παρόν το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς
Ευάγγελος, στη θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της
πλειοψηφίας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 5ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου, για υπεράσπιση του Γεωργίου
Λογοθέτη (πρώην ∆ηµάρχου Απολλωνίων), στη δικάσιµο στις 17/3/2015, ενώπιον του Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Λευκάδας, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η Α.Β.Μ :2768/2010 και Α.Β.Ω :139/14 πράξη , του Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Λευκάδας ,δυνάµει της οποίας επάγονται τα ακόλουθα:
Ο Γεώργιος Λογοθέτης του Βασιλείου, κάτοικος Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης κατηγορείται ως υπαίτιος
του ότι στη Βασιλική και στα Σύβοτα Λευκάδας την 28-7-2010 , µε περισσότερες πράξεις που
συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήµατος, επέφερε χωρίς άδεια µεταβολή στη ζώνη λιµένα µε
την κατασκευή έργου. Ειδικότερα, στους ανωτέρω τόπους και χρόνο, ως ∆ήµαρχος του ∆ήµου
Απολλωνίων Λευκάδας, τοποθέτησε παρανόµως και χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής , µια πλωτή
προβλήτα διαστάσεως 20 Χ2,40 µ.(συνολικού εµβαδού 48 µ2)στο λιµένα Βασιλικής Λευκάδας,
µεταβάλλοντας τοιουτοτρόπως τη διαµόρφωση αυτών (λιµένων)
Κατά παράβαση των άρθρων 1,12,,14,26 παρ.1α,27 ,παρ.1β,51,53,79,98 ΠΚ, και 1,14 παρ.5,ως
ίσχυε πριν αντικατασταθεί µε άρθρο 27 Ν.4256/2014,29 παρ.1του Ν..2971/2001.
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ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να δοθεί άµεσα εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί και
να υπερασπίσει ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο στις 17-32015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο τον κατηγορούµενο Γεώργιο
Λογοθέτη του Βασιλείου, κάτοικο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης διότι κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι
στη Βασιλική και στα Σύβοτα Λευκάδας την 28-7-2010 , µε περισσότερες πράξεις που συνιστούν
εξακολούθηση του ιδίου εγκλήµατος επέφερε χωρίς άδεια µεταβολή στη ζώνη λιµένα µε την
κατασκευή έργου. Ειδικότερα, στους ανωτέρω τόπους και χρόνο, ως ∆ήµαρχος του ∆ήµου
Απολλωνίων Λευκάδας, τοποθέτησε παρανόµως και χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής , µια πλωτή
προβλήτα διαστάσεως 20 Χ2,40 µ.(συνολικού εµβαδού 48 µ2)στο λιµένα Βασιλικής Λευκάδας,
µεταβάλλοντας τοιουτοτρόπως τη διαµόρφωση αυτών (λιµένων)
Κατά παράβαση των άρθρων 1,12,14,26 παρ.1α,27 ,παρ.1β,51,53,79,98 ΠΚ, και 1,14 παρ.5,ως
ίσχυε πριν αντικατασταθεί µε άρθρο 27 Ν.4256/2014,29 παρ.1 του Ν.2971/2001.
Ο κ.Γκογκάκης στη συνέχεια πρότεινε να δοθεί η εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου και
συγχρόνως ο ∆ήµος να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων.
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:
Την χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί
και να υπερασπίσει ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο στις 17-32015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο τον κατηγορούµενο Γεώργιο
Λογοθέτη του Βασιλείου, κάτοικο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης διότι κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι
στη Βασιλική και στα Σύβοτα Λευκάδας την 28-7-2010 , µε περισσότερες πράξεις που συνιστούν
εξακολούθηση του ιδίου εγκλήµατος επέφερε χωρίς άδεια µεταβολή στη ζώνη λιµένα µε την
κατασκευή έργου. Ειδικότερα, στους ανωτέρω τόπους και χρόνο, ως ∆ήµαρχος του ∆ήµου
Απολλωνίων Λευκάδας, τοποθέτησε παρανόµως και χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής , µια πλωτή
προβλήτα διαστάσεως 20 Χ2,40 µ.(συνολικού εµβαδού 48 µ2)στο λιµένα Βασιλικής Λευκάδας,
µεταβάλλοντας τοιουτοτρόπως τη διαµόρφωση αυτών (λιµένων)
Κατά παράβαση των άρθρων 1,12,14,26 παρ.1α,27 ,παρ.1β,51,53,79,98 ΠΚ, και 1,14 παρ.5,ως
ίσχυε πριν αντικατασταθεί µε άρθρο 27 Ν.4256/2014,29 παρ.1 του Ν.2971/2001.
Ο ∆ήµος να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 45/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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