Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:28/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:232/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 20η του
µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.28473/16.09.2011 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 έπτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2) Ζουριδάκης Ευτύχιος
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5] Γαζής Αναστάσιος
6] Mαργέλης Γεώργιος
7] Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1 . Γαβρίλης ∆ηµήτριος
2 . Αραβανής Ανδρέας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής
κ.Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.28-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Επιτροπής για εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου, για παράσταση
ενώπιον του Πταισµατοδικείου Λευκάδας κατά τη δικάσιµο στις 28/9/11,
σχετικά µε κλητήριο θέσπισµα κατηγορίας του πρώην Αντιδήµαρχου Σπύρου
Καρβούνη.
Εισηγήτρια:κα. Μαυρέτα Καρύδη,
δικηγόρος του ∆ήµου
Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι ,
« Περιήλθε στην υπηρεσία µου το κλητήριο θέσπισµα µε ΑΒΜ 10/2011 σύµφωνα µε
το οποίο κατηγορείται ο Καρβούνης Σπυρίδωνας ότι κατά την περίοδο Απριλίου
2010 µέχρι και τον Απρίλιο του έτους 2011 µε πρόθεση παρέβη την επιτακτική
διάταξη του διοικητικού νόµου 9/2000 ,πυροσβεστική διάταξη, ήτοι κατηγορείται ότι
ως υπεύθυνος για το χώρο ανεξέλεγκτης εναποθέσεως απορριµάτων που βρίσκεται
στη θέση Σπανοχωρίου δεν µερίµνησε για την περίφραξη ,για τη διάνοιξη
περιµετρικά περιφράξεως του χώρου απορρίψεως
Ζώνης αποψιλωµένης
βλαστήσεως , για τη φύλαξη του ανωτέρω χώρου, και γενικά για την φύλαξη του
χώρου στις Αλυκές της πόλης της Λευκάδας και εν γένει κατηγορείται για παράβαση

των άρθρων 1,12,15,26,27,57,και 79 και 458 του Π.Κ και σε συνδιασµό µε την παρ.4
και 12 της υπ’αριθ’ 9/2000 πυροσβεστικής διατάξεως.
Για τους παραπάνω λόγους
εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας, να δοθεί
εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, να παρασταθεί κατά την ως άνω
δικάσιµο και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, ως και του
Σπυρίδωνα Καρβούνη δηµοτικού συµβούλου του ∆ήµου Λευκάδας,πρώην
Αντιδηµάρχου».
Ο Πρόεδρος προτείνει να δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, να δοθεί
εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, να παρασταθεί κατά την ως άνω
δικάσιµο και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, ως και του
Σπυρίδωνα Καρβούνη δηµοτικού συµβούλου του ∆ήµου Λευκάδας, πρώην
Αντιδηµάρχου.
Κατόπιν κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
-την πρόταση του Προέδρου
-το άρθρο 72 Ν.3852/2010 , µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
να δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, να παρασταθεί κατά την ως
άνω δικάσιµο ενώπιον του Πταισµατοδικείου Λευκάδας στις 28/9/11 και να
υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, ως και του Σπυρίδωνα Καρβούνη
δηµοτικού συµβούλου του ∆ήµου Λευκάδας, πρώην Αντιδηµάρχου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:232 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

