Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:27/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:236/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 24η του
μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
25346/20.9.2012 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 έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση . Στη συνέχεια κατά τη
διάρκεια του 4ου θέματος Η.Δ. Προσήλθε ο κος.Μαργέλης Γεώργιος και στη διάρκεια
του 5ου θέματος Η.Δ. προσήλθε ο κος Μπραντζουκάκης Νικόλαος. ΗΣυνεδρίαση
συνεχίστηκε με παρόντα τα παρακάτω οκτώ(8) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3) Γαζής Αναστάσιος
4)Πεντεσπίτης Νίκος
5) Zoυριδάκης Ευτύχιος
6) Γαβρίλης Δημήτρης
7)ΜαργέληςΓεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σάντα-Μακρή Αικατ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
8ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.27-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Επιτροπής για χορήγηση εντολής σε
Δικηγόρο
για
υπεράσπιση του Κώστα Αραβανή, ενώπιον του Τριμ/ούς Πλ/κείου Λευκάδας,
κατά την δικάσιμο στις 16-10-012.
Εισηγ: κα.Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε τα παρακάτω:
“ Δυνάμει του αριθ'42/2012 κλητηρίου θεσπίσματος του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Λευκάδας κατηγορείται ως υπαίτιος ο Κώστας Αραβανής του Ανδρέα του ότι στη
Λευκάδα την 23-06-2010 ως υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 περ.α'Π.Κ
σε συνδ.με άρθρο 263Α Π.Κ,ως Νομάρχης Λευκάδας,ενεργώντας απο κοινού με τον
πρώτο των κατηγορουμένων Κωσταντίνο Τσώλη και κατόπιν συναπόφασης,και ενω
κατόπιν της απο 25-2-2010 έκθεσης αυτοψίας της πολεοδομίας που είχε διενεργηθεί
στην,κειμένη στη Λυγιά Λευκάδας, ιδιοκτησία του Βασιλείου Γουρζή του Παναγιώτη
είχε διαπιστωθεί κατασκευή αυθαίρετης περίφραξης,το μεγαλύτερο τμήμα της οποίας
βρισκόταν εντός αιγιαλού,χωρίς οικοδομική άδεια η άλλη έγκριση εργασιών απο την
ανωτέρω υπηρεσία (καθώς οι υπ'αριθμ.52/2001 και 53/2001 οικοδομικές άδειες,που
είχαν εκδοθεί στο όνομα του ανωτέρω ιδιοκτήτη αναφορικά με την προρρηθείσα
ιδιοκτησία του,είχαν απολέσει την ισχύ τους, μετά την ακύρωση απο το ΣτΕ της

υπ'αριθ'2845/ΠΕ/17-10-1992 απόφασης του Νομάρχη Λευκάδας με την οποία είχε
εγκριθεί το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής, ήτοι των οικισμών Λυγιάς-ΚαρυωτώνΣπασμένης Βρύσης της Κοινότητας Κατούνας και Καρυωτών Ν.Λευκάδας),
εμπρόθεσμα δε, είχε κατατεθεί η απο 10-5-2010 και υπ'αριθμ.πρωτ.1889/19-5-2010
ένσταση ενώπιον της επιτροπής κρίσεων ενστάσεων αυθαιρέτων κτισμάτων της
Δ/νσης Πολεοδομίας Ν.Α Λευκάδας κατά της εν λόγω έκθεσης αυτοψίας απο τον
ανωτέρω ιδιοκτήτη Βασίλειο Γουρζή του Παναγιώτη,αφενός ο Κώστας Αραβανής
δυνάμενος, ως Νομάρχης ,ενόψει του άρθρ.6 παρ.2 Π.Δ 637/1998 σε συνδ.με το
άρθρο 15 παρ.Ν.1337/1983 να εκδίδει αποφάσεις περί διάθεσης μέσων απο
οποιοδήποτε
τρίτο προκειμένου για την κατδάφιση αυθαιρέτων που,μεταξύ
άλλων,βρίσκονται μέσα στον αιγιαλό και τη ζώνη παραλίας,ως εν προκειμένωεξέδωσε την υπ'αριθμ. πρωτ.1383/23-06-2010 απόφασή του,επιτρέποντας στον
τρίτο των κατηγορουμένων (Πάνο Λογοθέτη) να προβεί ο ίδιος στην καθαίρεση της
ανωτέρω αυθαίρετης περίφραξης (ενόψει και της αδυναμίας συγκρότησης
συνεργείου κατεδάφισης αυθαιρέτων απο τη Ν.Α Λευκάδας),Οτι εν συνεχεία ο τρίτος
των κατηγορουμένων με πειθώ και φορτικότητα ,ήτοι με συνεχείς προτροπές και
παραινέσεις,έπεισε τους πρώτο και δεύτερο των κατηγορουμένων ,να διαπράξουν
το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος απο κοινού.,ήτοι να επιτρέψει στον
παρόντα κατηγορούμενο Λογοθέτη Πάνο να προβεί στην καθαίρεση της ανωτέρω
αυθαίρετης περίφραξης .
Επειδή η ανωτέρω υπόθεση απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις στο ποινικό δίκαιο και
ως εκ τούτου επιβάλλεται να χορηγηθεί εντολή σε δικηγόρο που έχει τα προσόντα
αυτά.
Επειδή ο δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωάννης Θεριανός διαθέτει τα ως
άνω προσόντα
Για τους λόγους αυτούς, εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λευκάδας,
Αφ'ενός να δοθεί άμεσα εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα
Καρύδη, αφετέρου στον Ιωάννη Θεριανό δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου
Λευκάδας να παρασταθούν απο κοινού η ο καθένας χωριστά και να υπερασπίσουν
τον Κώστα Αραβανή Δήμαρχο Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 16ης Οκτωβρίου
2012 κατά τη συνεδρίαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας η σε
οποιαδήποτε μετ'αναβολή δικάσιμο.”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
χορήγηση εντολής αφ'ενός μεν στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα
Καρύδη, αφετέρου δε στον Ιωάννη Θεριανό δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου
Λευκάδας να παρασταθούν απο κοινού η ο καθένας χωριστά και να υπερασπίσουν
τον Κώστα Αραβανή Δήμαρχο Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 16ης Οκτωβρίου
2012 κατά τη συνεδρίαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας η σε
οποιαδήποτε μετ'αναβολή δικάσιμο.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Χορηγεί εντολή αφ'ενός μεν στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη,
αφετέρου δε στον Ιωάννη Θεριανό δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας να
παρασταθούν απο κοινού η ο καθένας χωριστά και να υπερασπίσουν τον Κώστα
Αραβανή Δήμαρχο Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 16ης Οκτωβρίου 2012 κατά τη

συνεδρίαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας
η σε οποιαδήποτε
μετ'αναβολή δικάσιμο.
Δυνάμει του αριθ'42/2012 κλητηρίου θεσπίσματος του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Λευκάδας κατηγορείται ως υπαίτιος ο Κώστας Αραβανής του Ανδρέα του ότι στη
Λευκάδα την 23-06-2010 ως υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 περ.α'Π.Κ
σε συνδ.με άρθρο 263Α Π.Κ,ως Νομάρχης Λευκάδας,ενεργώντας απο κοινού με τον
πρώτο των κατηγορουμένων Κωσταντίνο Τσώλη και κατόπιν συναπόφασης,και ενω
κατόπιν της απο 25-2-2010 έκθεσης αυτοψίας της πολεοδομίας που είχε διενεργηθεί
στην,κειμένη στη Λυγιά Λευκάδας, ιδιοκτησία του Βασιλείου Γουρζή του Παναγιώτη
είχε διαπιστωθεί κατασκευή αυθαίρετης περίφραξης,το μεγαλύτερο τμήμα της οποίας
βρισκόταν εντός αιγιαλού,χωρίς οικοδομική άδεια η άλλη έγκριση εργασιών απο την
ανωτέρω υπηρεσία (καθώς οι υπ'αριθμ.52/2001 και 53/2001 οικοδομικές άδειες,που
είχαν εκδοθεί στο όνομα του ανωτέρω ιδιοκτήτη αναφορικά με την προρρηθείσα
ιδιοκτησία του,είχαν απολέσει την ισχύ τους, μετά την ακύρωση απο το ΣτΕ της
υπ'αριθ'2845/ΠΕ/17-10-1992 απόφασης του Νομάρχη Λευκάδας με την οποία είχε
εγκριθεί το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής, ήτοι των οικισμών Λυγιάς-ΚαρυωτώνΣπασμένης Βρύσης της Κοινότητας Κατούνας και Καρυωτών Ν.Λευκάδας),
εμπρόθεσμα δε, είχε κατατεθεί η απο 10-5-2010 και υπ'αριθμ.πρωτ.1889/19-5-2010
ένσταση ενώπιον της επιτροπής κρίσεων ενστάσεων αυθαιρέτων κτισμάτων της
Δ/νσης Πολεοδομίας Ν.Α Λευκάδας κατά της εν λόγω έκθεσης αυτοψίας απο τον
ανωτέρω ιδιοκτήτη Βασίλειο Γουρζή του Παναγιώτη,αφενός ο Κώστας Αραβανής
δυνάμενος, ως Νομάρχης ,ενόψει του άρθρ.6 παρ.2 Π.Δ 637/1998 σε συνδ.με το
άρθρο 15 παρ.Ν.1337/1983 να εκδίδει αποφάσεις περί διάθεσης μέσων απο
οποιοδήποτε
τρίτο προκειμένου για την κατεδάφιση αυθαιρέτων που,μεταξύ
άλλων,βρίσκονται μέσα στον αιγιαλό και τη ζώνη παραλίας,ως εν προκειμένωεξέδωσε την υπ'αριθμ. πρωτ.1383/23-06-2010 απόφασή του,επιτρέποντας στον
τρίτο των κατηγορουμένων (Πάνο Λογοθέτη) να προβεί ο ίδιος στην καθαίρεση της
ανωτέρω αυθαίρετης περίφραξης (ενόψει και της αδυναμίας συγκρότησης
συνεργείου κατεδάφισης αυθαιρέτων απο τη Ν.Α Λευκάδας),Οτι εν συνεχεία ο τρίτος
των κατηγορουμένων με πειθώ και φορτικότητα ,ήτοι με συνεχείς προτροπές και
παραινέσεις,έπεισε τους πρώτο και δεύτερο των κατηγορουμένων ,να διαπράξουν
το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος απο κοινού.,ήτοι να επιτρέψει στον
παρόντα κατηγορούμενο Λογοθέτη Πάνο να προβεί στην καθαίρεση της ανωτέρω
αυθαίρετης περίφραξης .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 236/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

