Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:11/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:102/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 26η του
μήνα Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 9952/20.4.2012
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 Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Μεσσήνη Κερασούλα
7) Mαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος
9) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.11-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για ορισμό δικηγόρου ενώπιον του
Τριμελούς Πλημ/δικείου Λευκάδας, για υπόθεση Αντιδήμαρχου Απολλωνίων
Βικέντιου Νικόλαου.
Εισηγ: κα. Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε:
«Περιήλθε στην υπηρεσία
μου
το αριθ’ ΑΒ Ωρίμων 33/2010,
κατηγορητήριο,σύμφωνα με το οποίο ο Νικόλαος Βικέντιος Αντιδήμαρχος Δημοτικής
Ενότητας Απολλωνίων , κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στο Δ.Δ Κομηλιού του
Δήμου Απολλωνίων Λευκάδος ,την 1η Ιουλίου 2009 ρύπανε και υποβάθμισε, με
πρόθεση, το περιβάλλον με πράξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου
Ν.1650/1986.Συγκεκριμένα στον άνω χρόνο και τόπο και ειδικότερα στην τοποθεσία
<<Κλημάτι>>διαχειρίσθηκε, υπό την ιδιότητα του Αντιδημάρχου καθαριότητας του
Δήμου Απολλωνίων Λευκάδος, τα στερεά απόβλητα του ανωτέρω ΟΤΑ με τρόπο
που προκαλούσε κίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον και ενοχλήσεις από
δυσοσμία καθώς και υποβάθμιση στο φυσικό περιβάλλον του κατά παράβαση των
διατάξεων του άρθρου 12 Ν.1650/1986 και δη προέβη αφενός σε απόρριψη στερεών
αποβλήτων σε ανεξέλεγκτο χώρο διάθεσης του ανωτέρω Δήμου, που βρίσκεται μέσα
σε πλάτωμα στην πλαγιά του λόφου, σε απόσταση 250,περίπου, μέτρων από τη

θάλασσα και καλύπτει μια έκταση 2 στρεμμάτων και συνορεύει βόρεια και νότια με
δασική έκταση, ανατολικά με ελαιώνα και δυτικά με χαράδρα, χωρίς περίφραξη και
χωρίς εργασίες διάστρωσης και επαρκούς συμπίεσης των απορριμάτων, ούτε
επικάλυψής τους με εδαφικό υλικό, χωρίς αντιπυρική ζώνη περιμετρικά παρά μόνο
στις δύο πλευρές του και μια δεξαμενή νερού ,αφετέρου σε ελεύθερη καύση τους,
προκαλώντας έκλυση καπνού, διάχυτη οσμή καμένου, ρυπαίνοντας και
υποβαθμίζοντας το περιβάλλον, με αποτέλεσμα την πρόκληση αρνητικών
επιπτώσεων στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα και στη δημόσια υγεία .
Επειδή η ως άνω διαφορά έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου
Λευκάδας.
Επειδή κατά τη δικάσιμο της 24/4/2012 ως δικηγόρος του Δήμου Λευκάδας έχω
άλλες υποχρεώσεις οι οποίες είναι επείγουσες και θα μεταβώ για σοβαρή και
βαρύνουσας σημασίας υπόθεση του Δήμου Λευκάδας στην Αθήνα να συνεργασθώ
με Τεχνικό γραφείο καθώς και με άλλο δικηγόρο, ως εκ τούτου θα αδυνατώ να
παρασταθώ κατά την ως άνω δικάσιμο ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
Λευκάδας και να υπερασπισθώ τον κατηγορούμενο Βικέντιο Νικόλαο.
Επειδή ο δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ιωάννης Θεριανός ,έχει
εξειδικευμένες γνώσεις ως προς το Ποινικό Δίκαιο,
εισηγούμαι να παρασταθεί και να υπερασπίσει τον Νικόλαο Βικέντιο Αντιδήμαρχο
της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων του Δήμου Λευκάδας κατά την ως άνω
δικάσιμο ,η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο ,ο Ιωάννης Θεριανός,
Δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, διότι έχει ιδιαίτερη σημασία για τα
συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις στο Ποινικό
δίκαιο ,τις οποίες κατέχει ο συγκεκριμένος δικηγόρος και εν γένει να υποστηρίξει τα
νόμιμα συμφέροντα του κατηγορούμενου Βικέντιου Νικόλαου, ως και τα συμφέροντα
του Δήμου Λευκάδας ».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει να αναθέσει στον
δικηγόρο Λευκάδας κο.Θεριανό Ιωάννη να παρασταθεί και να υπερασπίσει τον
Νικόλαο Βικέντιο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων του Δήμου
Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιμο ,η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο,
για τους λόγους που αναφέρονται στη παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Αναθέτει στον Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, κο.Ιωάννη Θεριανό,
να παρασταθεί και να υπερασπίσει τον Νικόλαο Βικέντιο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής
Ενότητας Απολλωνίων του Δήμου Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιμο 24/4/12 ,ή σε
οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο, διότι έχει ιδιαίτερη σημασία για τα
συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις στο Ποινικό
δίκαιο ,τις οποίες κατέχει ο συγκεκριμένος δικηγόρος και εν γένει να υποστηρίξει τα
νόμιμα συμφέροντα του κατηγορούμενου Βικέντιου Νικόλαο, Αντιδήμαρχου της
Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων του Δήμου Λευκάδας, ως και τα συμφέροντα του
Δήμου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 102/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

