ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 47/2016 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 294/2016
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 19 του µηνός Οκτωβρίου
του έτους 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 21299/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση της Αντιπροέδρου 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Βλάχος Κων/νος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Σκληρός Φίλιππος
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6.
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 υποβολή µήνυσης κατά αγνώστων και κατά παντός υπευθύνου
για ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα σε διάφορες περιοχές του ∆ήµου Λευκάδας
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός
ηµερήσιας διάταξης, σχετικά µε υποβολή µήνυσης κατά αγνώστων και κατά παντός υπευθύνου
για ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα σε διάφορες περιοχές του ∆ήµου Λευκάδας
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, είπε τα εξής:
«Το πρόβληµα των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (κυρίως των βοοειδών) έχει πάρει
εκρηκτικές διαστάσεις στο ∆ήµο µας. Υφίσταται για πάρα πολλά χρόνια χωρίς αποτελεσµατική
προσπάθεια επίλυσής του από τις προηγούµενες ∆ηµοτικές ή Κοινοτικές Αρχές.
Στην περιοχή της Κεντρικής και Ορεινής Λευκάδας και στην Νοτιοδυτική Λευκάδα,
ανεπιτήρητα, και όχι µόνο, παραγωγικά ζώα (κυρίως βοοειδή) καταστρέφουν καλλιέργειες αγροτών
και κυκλοφορούν εκτός βοσκήσιµων εκτάσεων σε δρόµους και σε πλατείες των οικισµών,
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παρακωλύοντας τις συγκοινωνίες και εκθέτοντας σε κίνδυνο τους κατοίκους των οικισµών και τους
διερχοµένους.
Η ∆ηµοτική Αρχή έχει κάνει όλες τις απαιτούµενες ενέργειες επίλυσης του προβλήµατος, στα
πλαίσια εφαρµογής του άρθρου 17 του ν 4056/2012, κυρίως στην κεντρική και ορεινή Λευκάδα,
χωρίς αποτέλεσµα σε ότι αφορά στην περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.
Εισηγούµαι
Την υποβολή µήνυσης από τον κ. ∆ήµαρχο ή σε περίπτωση απουσίας του από τον
αναπληρωτή ∆ήµαρχο, κατ΄ αγνώστων και κατά παντός υπευθύνου για ανεπιτήρητα παραγωγικά
ζώα σε διάφορες περιοχές του ∆ήµου Λευκάδας µε βάση το ως άνω σχετικό
Λόγω της βαρύνουσας σηµασίας για τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας και της
εξειδίκευσης του θέµατος, προτείνεται να δοθεί εντολή, πέραν της νοµικής συµβούλου του ∆ήµου κας
Μαυρέτας Καρύδη και σε δεύτερο δικηγόρο, να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
Ως δεύτερος δικηγόρος προτείνεται ο κ Ολυµπος Παρασκευάς, ο οποίος έχει γνώση του ως
άνω αντικειµένου.
Το θέµα θεωρείται επείγον λόγω της έντασης τον τελευταίο καιρό των προβληµάτων που
προκαλούν τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα.»
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:
Την υποβολή µήνυσης από τον κ. ∆ήµαρχο ή σε περίπτωση απουσίας του από τον
αναπληρωτή ∆ήµαρχο, κατ΄ αγνώστων και κατά παντός υπευθύνου για ανεπιτήρητα παραγωγικά
ζώα σε διάφορες περιοχές του ∆ήµου Λευκάδας µε βάση το ως άνω σχετικό.
Λόγω της βαρύνουσας σηµασίας για τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας και της
εξειδίκευσης του θέµατος, δίνεται εντολή, πέραν της νοµικής συµβούλου του ∆ήµου κας Μαυρέτας
Καρύδη και σε δεύτερο δικηγόρο, τον κ. Όλυµπο Παρασκευά, ο οποίος έχει γνώση του ως άνω
αντικειµένου, προκειµένου να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 294/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

2

