Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:33/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:304/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 11η του
μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
32909/7.11.2011 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
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5] Ζουριδάκης Ευτύχιος
6] Mαργέλης Γεώργιος
7) Μπραντζουκάκης Νικολ.
8) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαζής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
13ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.33-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για παράσταση της δικηγόρου του
Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελιοδικείου Απολλωνίων, για
υπεράσπιση Αντιδημάρχου κ.Βικέντιου Νικόλαου και της κας.Ψωμά Αντιγόνης
κατά τη δικάσιμο στις 17-11-11.
Εισηγήτρια:κα.Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
« Περιήλθαν στην υπηρεσία τα αριθ’ κλητήρια θεσπίσματα ΑΒΜ 74/2011 και ΑΒΜ
327/11 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας, σύμφωνα με τα οποία καλούνται να
προσέλθουν κατά την δικάσιμο της 17/11/2011 ενώπιον του Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Απολλωνίων ως κατηγορούμενοι για υποβάθμιση περιβάλλοντος
με πρόθεση κατ’εξακολούθηση.
Σύμφωνα με τα ως άνω κατηγορούνται ως υπαίτιοι στα πλαίσια των καθηκόντων
τους στον πρώην Δήμο Απολλωνίων κατά τα χρονικά διαστήματα 2007 μέχρι τον
Οκτώβριο του 2009 Νικόλαος Βικέντιος και Γεώργιος Ραυτόπουλος ,ενώ ο Γεώργιος
Λογοθέτης με την Αντιγόνη Ψωμά ,κατά τα χρονικά διαστήματα από τον Ιούνιο του
2008 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2008 στις θέσεις Πόντη Βασιλικής οι μεν στη θέση
Φούντωμα Αγίου Πέτρου οι πρώτος και τέταρτη.

Οτι με πρόθεση υποβάθμισαν το περιβάλλον, ως τέτοιου νοουμένου του συνόλου
των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε
αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία και ποιότητα ζωής την
υγεία των κατοίκων.Οι ως άνω κατηγορούνται για παράβαση των άρθρων 28 παρ.1 α
5 Ν1650/1986 ω και για παράβαση των άρθρων1,12,14,15,16,18,26παρ.1 α,
27,51,53,57,61,63,64 και 79 ΠΚ
Επειδή η ως άνω κατηγορούμενοι χρήζουν υπεράσπισης και προάσπισης των
δικαιωμάτων του Δήμου Λευκάδας.
Προς τούτο εισηγούμαι στην οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας;
Να δώσει εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, να παρασταθεί και να
υπερασπίσει τα δικαιώματα των ως άνω κατηγορουμένων κατά την δικάσιμο της
17/11/2011 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο, με κάθε νόμιμο τρόπο».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λευκάδας, να αποφασίσει για τη χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου
Λευκάδας, να παρασταθεί και να υπερασπίσει τα δικαιώματα των ως άνω
κατηγορουμένων κατά την δικάσιμο της 17/11/2011 η σε οποιαδήποτε άλλη
μετ’αναβολή δικάσιμο, με κάθε νόμιμο τρόπο , καθώς και τα δικαιώματα του Δήμου
Λευκάδας.
Η Επιτροπή άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
- την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα αποφασίζει
Χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, να παρασταθεί και να
υπερασπίσει τα δικαιώματα των ως άνω κατηγορουμένων ενώπιον του Μονομελούς
Πλημμελιοδικείου
Απολλωνίων, κατά την
δικάσιμο της 17/11/2011 η σε
οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο, με κάθε νόμιμο τρόπο, καθώς και τα
δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:304/2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

