ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 3ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 11/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 25 του µήνα Ιανουαρίου
του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 1268/20-1-2017 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4.
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6. Βλάχος Κων/νος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
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 ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για ορισµό ∆ικηγόρου για υπεράσπιση του ∆ηµοτικού
Συµβούλου και πρώην Αντιδηµάρχου του ∆ήµου Λευκάδας Νικόλαου Βικέντιου, ενώπιον του
Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο της 26/1/2017 ή σε οποιαδήποτε
άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφάσισε την συζήτηση θέµατος
εκτός ηµερήσιας διάταξης, σχετικά ορισµό ∆ικηγόρου για υπεράσπιση του ∆ηµοτικού Συµβούλου
και πρώην Αντιδηµάρχου του ∆ήµου Λευκάδας Νικόλαου Βικέντιου, ενώπιον του Μονοµελούς
Πληµµελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο της 26/1/2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'
αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την
εισήγηση της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου το αριθ’. ΑΒΜ1110/11 και ΑΒΩΡ 85/2014 κατηγορητήριο του
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λευκάδας , δυνάµει του οποίου επάγονται τα ακόλουθα:
Κατηγορείται ο ανωτέρω Βικέντιος Νικόλαος, πρώην ∆ηµοτικός Σύµβουλος και Αντιδήµαρχος
του ∆ήµου Λευκάδας, ως υπαίτιος, του ότι στο Πόρτο Κατσίκι Αθανίου Λευκάδας, στις 14-6-2011, αν
και είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση λόγω της υπηρεσίας του να καταβάλει ιδιαίτερη επιµέλεια και
προσοχή παρέλειψε να προβεί σε πράξη µε αποτέλεσµα να προξενήσει εξ αµελείας σωµατική βλάβη
σε άλλον καθώς δεν κατέβαλε την επιµέλεια που όφειλε και µπορούσε από τις περιστάσεις να
καταβάλει και έτσι δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα, που επέφερε η παράλειψή του και
συγκεκριµένα στον προαναφερόµενο τόπο και χρόνο, αν και ήταν ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος και είχε
ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση, δεν προέβη στην πολυσύχναστη παραλία <<Πόρτο Κατσίκι>> στην
τοποθέτηση πινακίδων προειδοποίησης προς τους λουόµενους για κατολισθήσεις βράχων, µε
αποτέλεσµα µε άριστες καιρικές συνθήκες να αποκολληθεί ένα κοµµάτι βράχου µεγάλων διαστάσεων,
το οποίο έπεσε στο κεφάλι της εγκαλούσας Κουτσογεώργου Μαρίας του Γεωργίου, η οποία υπέστη
κάκωση κεφαλής, θλαστικό τραύµα δεξιάς µετωπιαίας χώρας , εκδορές αριστερού χεριού, εκδορές
δεξιού βραχίονα, εκδορές κάτω άκρων, θλαστικό τραύµα δεξιάς κνήµης, εκχύµωση οφθαλµού,
κάκωση άνω γνάθου µε τραυµατισµό (σπάσιµο τριών οδόντων).
Κατά παράβαση των άρθρων 1,12,14,15,16,18,26 παρ.1,28,51,53,57,79,80,314παρ.1α,315 παρ.1
εδ.β.ΠΚ.
Επειδή ο ως άνω κατηγορείται στα πλαίσια των υπηρεσιακών του καθηκόντων µε την
ιδιότητα του πρώην Αντιδηµάρχου
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να χορηγηθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία
Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί και να υπερασπίσει τον Νικόλαο Βικέντιο στις 26-1-2017 ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, διότι κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στο
Πόρτο Κατσίκι Αθανίου Λευκάδας, στις 14-6-2011 αν και είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση λόγω της
υπηρεσίας του να καταβάλει ιδιαίτερη επιµέλεια και προσοχή παρέλειψε να προβεί σε πράξη µε
αποτέλεσµα να προξενήσει εξ αµελείας σωµατική βλάβη σε άλλον καθώς δεν κατέβαλε την επιµέλεια
που όφειλε και µπορούσε από τις περιστάσεις να καταβάλει και έτσι δεν προέβλεψε το αξιόποινο
αποτέλεσµα, που επέφερε η παράλειψή του και συγκεκριµένα στον προαναφερόµενο τόπο και χρόνο,
αν και ήταν ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος και είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση, δεν προέβη στην
πολυσύχναστη παραλία <<Πόρτο Κατσίκι>>, στην τοποθέτηση πινακίδων προειδοποίησης προς
τους λουόµενους για κατολισθήσεις βράχων, µε αποτέλεσµα µε άριστες καιρικές συνθήκες να
αποκολληθεί ένα κοµµάτι βράχου µεγάλων διαστάσεων, το οποίο έπεσε στο κεφάλι της εγκαλούσας
Κουτσογεώργου Μαρίας του Γεωργίου, η οποία υπέστη κάκωση κεφαλής, θλαστικό τραύµα δεξιάς
µετωπιαίας χώρας , εκδορές αριστερού χεριού, εκδορές δεξιού βραχίονα, εκδορές κάτω άκρων,
θλαστικό τραύµα δεξιάς κνήµης, εκχύµωση οφθαλµού, κάκωση άνω γνάθου µε τραυµατισµό
(σπάσιµο τριών οδόντων).
Κατά παράβαση των άρθρων 1,12,14,15,16,18,26 παρ.1,28,51,53,57,79,80,314 παρ.1α,315 παρ.1
εδ.β.ΠΚ.»
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 ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη,
να παρασταθεί και να υπερασπίσει τον Νικόλαο Βικέντιο στις 26-1-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’
αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, διότι κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στο Πόρτο Κατσίκι Αθανίου
Λευκάδας, στις 14-6-2011 αν και είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση λόγω της υπηρεσίας του να
καταβάλει ιδιαίτερη επιµέλεια και προσοχή παρέλειψε να προβεί σε πράξη µε αποτέλεσµα να
προξενήσει εξ αµελείας σωµατική βλάβη σε άλλον, καθώς δεν κατέβαλε την επιµέλεια που όφειλε και
µπορούσε από τις περιστάσεις να καταβάλει και έτσι δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που
επέφερε η παράλειψή του και συγκεκριµένα στον προαναφερόµενο τόπο και χρόνο, αν και ήταν ο
αρµόδιος Αντιδήµαρχος και είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση, δεν προέβη, στην πολυσύχναστη
παραλία <<Πόρτο Κατσίκι>>, στην τοποθέτηση πινακίδων προειδοποίησης προς τους λουόµενους
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για κατολισθήσεις βράχων, µε αποτέλεσµα µε άριστες καιρικές συνθήκες να αποκολληθεί ένα κοµµάτι
βράχου µεγάλων διαστάσεων, το οποίο έπεσε στο κεφάλι της εγκαλούσας Κουτσογεώργου Μαρίας
του Γεωργίου, η οποία υπέστη κάκωση κεφαλής, θλαστικό τραύµα δεξιάς µετωπιαίας χώρας, εκδορές
αριστερού χεριού, εκδορές δεξιού βραχίονα, εκδορές κάτω άκρων, θλαστικό τραύµα δεξιάς κνήµης,
εκχύµωση οφθαλµού, κάκωση άνω γνάθου µε τραυµατισµό (σπάσιµο τριών οδόντων).
Κατά παράβαση των άρθρων 1,12,14,15,16,18, 26 παρ.1, 28, 51,53, 57, 79, 80, 314 παρ.1α,315
παρ.1 εδ.β.ΠΚ.»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 11/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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