ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 5/2016 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 27/2016
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 1 του μήνα Φεβρουαρίου
του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 1570/28-1-2016 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 ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Γκογκάκης Γρηγόριος
6. Ζουριδάκης Ευτύχιος
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Σέρβος Κων/νος
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της μειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους, κας Σταματέλου Δήμητρας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος προσήλθε μετά την συζήτηση του θέματος Ε.Η.Δ. και πριν την συζήτηση
του 1ου θέματος της Η.Δ.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 9ο της Η.Δ.: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής για υπεράσπιση του πρώην Δημάρχου
Απολλωνίων Γεωργίου Λογοθέτη κατά την συνεδρίαση της 18ης-02-2016 του Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Λευκάδας, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή δικάσιμο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρο του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση μας το αριθ' ΑΒΜ 1502/2015 και Α.Β.Ωρίμων 1189/2015 κλητήριο
Θέσπισμα, δυνάμει του οποίου επάγονται τα ακόλουθα:
Κατηγορείται ω ανωτέρω Γεώργιος Λογοθέτης, ως υπαίτιος του ότι στην Πόντη Λευκάδας κατά τον
Νοέμβριο του 2010 προκάλεσε ρύπανση και υποβάθμισε το περιβάλλον και συγκεκριμένα στον
προαναφερόμενο τόπο και χρόνο ως τότε Δήμαρχος του Δήμου Απολλωνίων έθαβε απορρίμματα
των κατοίκων του εν λόγω Δήμου σε παράνομη χωματερή, στην οποία άνοιξε τρύπα, που έφτανε
μέχρι τον υδροφόρο ορίζοντα, ρυπαίνοντας με τον τρόπο αυτό το περιβάλλον .
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Για Παράβαση των άρθρων 1,2 παρ.1, 12, 14,16,17,18 26 παρ.1, 27 παρ.1,51 , 53, 79 80 ΠΚ και
άρθρων 2 και 28 παρ.2 εδ.α’ του Ν.1650/1986
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούμαι να χορηγηθεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, να
παρασταθεί και να υπερασπίσει τον Γεώργιο Λογοθέτη πρώην Δήμαρχο του Δήμου Απολλωνίων,
ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας κατά την συνεδρίαση της 18ης Φεβρουαρίου
2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, διότι κατηγορείται ως υπαίτιος
του ότι στην Πόντη Λευκάδας κατά τον Νοέμβριο του 2010 προκάλεσε ρύπανση και υποβάθμισε το
περιβάλλον και συγκεκριμένα στον προαναφερόμενο τόπο και χρόνο ως τότε Δήμαρχος του Δήμου
Απολλωνίων έθαβε απορρίμματα των κατοίκων του εν λόγω Δήμου σε παράνομη χωματερή, στην
οποία άνοιξε τρύπα, που έφτανε μέχρι τον υδροφόρο ορίζοντα, ρυπαίνοντας με τον τρόπο αυτό το
περιβάλλον .
Για Παράβαση των άρθρων 1,2 παρ.1, 12, 14,16,17,18 26 παρ.1, 27 παρ.1,51 , 53, 79 80 ΠΚ και
άρθρων 2 και 28 παρ.2 εδ.α’ του Ν.1650/1986»
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 εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί και να
υπερασπίσει τον Γεώργιο Λογοθέτη πρώην Δήμαρχο του Δήμου Απολλωνίων, ενώπιον του
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας, κατά την συνεδρίαση της 18ης Φεβρουαρίου 2016 ή σε
οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, διότι κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στην
Πόντη Λευκάδας κατά τον Νοέμβριο του 2010 προκάλεσε ρύπανση και υποβάθμισε το περιβάλλον
και συγκεκριμένα στον προαναφερόμενο τόπο και χρόνο ως τότε Δήμαρχος του Δήμου Απολλωνίων
έθαβε απορρίμματα των κατοίκων του εν λόγω Δήμου σε παράνομη χωματερή, στην οποία άνοιξε
τρύπα, που έφτανε μέχρι τον υδροφόρο ορίζοντα, ρυπαίνοντας με τον τρόπο αυτό το περιβάλλον .
Για Παράβαση των άρθρων 1,2 παρ.1, 12, 14,16,17,18 26 παρ.1, 27 παρ.1,51 , 53, 79 80 ΠΚ και
άρθρων 2 και 28 παρ.2 εδ.α’ του Ν.1650/1986.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 27/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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