Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:26/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:223/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 11η του
μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
24187/7.9.2012 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 παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5)Πεντεσπίτης Νίκος
6)Μαργέλης Γεώργιος
7) Γαβρίλης Δημήτρης
8) Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
11ο ΘΕΜΑ
Η.Δ. : της αριθ.26-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση για την χορήγηση εντολής Δικηγόρου για υπεράσπιση των:Γαντζία
Θεόδωρου, Λάζαρη Διονύσιου και Αντιδημάρχου Ρόκκου Στέλιου, ενώπιον του
Μονομελούς Πλημε/δικείου Λευκάδας, κατα τη δικάσιμο στις 20-9-12.
Εισηγ: κα.Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε τα παρακάτω:
“ Περιήλθε στην υπηρεσία μου η υπ'Α.Β.Ωρ.103/2012 και ΑΒΜ 778/2011 εκ της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας,δυνάμει της οποίας κατηγορούνται ως υπαίτιοι
1)ο Θεόδωρος Γαντζίας του Ζαφειρίου,2) οΑντώνιος Λάζαρης 3) Στυλιανός Ρόκκος
Κατηγορούνται ως υπαίτιοι του ότι στην περιοχή του Δ.Δ. Καβάλου του Δήμου
Λευκάδας την 22-06-2011 και περί ώρα 10.25, τέλεσαν τις ακόλουθες πράξεις και
ειδικότερα:
Α) Ο πρώτος και δεύτερος των κατηγορουμένων (Θεόδωρος ΓΑΝΤΖΙΑΣ του
Ζαφειρίου και Αντώνιος ΛΑΖΑΡΗΣ του Διονυσίου), ενεργώντας από κοινού και
κατόπιν συναπόφασης, εξόρυξαν αδρανή υλικά χωρίς να έχουν αποκτήσει το σχετικό

δικαίωμα, που χορηγείτε μόνο κατόπιν αδείας εκμεταλλεύσεως λατομείου του
αρμόδιου Νομάρχη και ειδικότερα κατά τον παραπάνω τόπο και χρόνο, ο μεν
πρώτος ως υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας και οδηγός του υπ΄αριθμ.κυκλ. ΚΗΙ2541 φορτηγού αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου Λευκάδας . Ο δε έτερος ως
πρόεδρος του Δ.Δ. Λαζαράτων του Δήμου Λευκάδας και χειριστής του υπ' αριθμ.
34164 μηχανήματος έργων ιδιοκτησίας του πρώην Δήμου Καρυάς και ήδη Δήμου
Λευκάδας, κατελήφθησαν να έχουν προβεί στην εξόρυξη αδρανών υλικών (χαλίκι)
απο το εκέι κείμενο λατομείο, χωρίς να έχουν εφοδιαστεί προηγουμένως με την
προβλεπόμενη για κάθε λατομείο, σύμφωνα με το άρθρο 9&1 του Ν. 1428/1984, ως
ισχύει , άδεια εκμετάλλευσης που χορηγεί ο αρμόδιος Νομάρχης.
Β) Ο τρίτος των κατηγορουμένων (Στυλιανός ΡΟΚΚΟΣ του Δημητρίου ), ως
Αντιδήμαρχος του Δήμου Λευκάδας, με πρόθεση προκάλεσε σε άλλους την
απόφαση να εκτελέσουν την άδικη πράξη που τελικά εκείνοι διέπραξαν και
συγκεκριμένα, με συνεχείς προτροπές και παραινέσεις, με πειθώ και φορτικότητα,
έπεισε τους πρώτο και δεύτερο των κατηγορουμένων (Θεόδωρο ΓΑΝΤΖΙΑ του
Ζαφειρίου και Αντώνιο ΛΑΖΑΡΗ του Διονυσίου), να τελέσουν το αδίκημα της
εξόρυξης αδρανών υλικών χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής, το οποίο τελικά εκείνοι
διέπραξαν, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην υπό στοιχείο (Α) πράξη.
Παράβαση Άρθρων : 1,12,14,26 – 1α,27,45,46-1α',51,53,57,79 του Ποινικού Κώδικα,
άρθρα 1,2,9 και 16-1 Ν.1428/84 όπως το άρθρο 9 αντικ. με 9 Ν.2115/93 και το άρθρο
16 αντικ. Με 8 Ν.2702/1999.
Περαιτέρω για τον τρίτο των κατηγορουμένων που κατηγορείται επιπλέον και για
ηθική αυτουργία στις παραπάνω πράξεις ως εκ τούτου χρήζει περισσότερον
υποστήριξης και υπεράσπισης απο δικηγόρο ο οποίος έχει εξειδικευμένες γνώσεις
στο ποινικό δίκαιο και συγκεκριμένα εμπειρία ως προς την υπεράσπιση
κατηγορουμένων για ηθική αυτουργία προτείνω να ορισθεί η δικηγόρος του
Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Κατερίνα Λούβρου.
Για τους λόγους αυτους, εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λευκάδας:
(Α) Να χορηγηθεί εντολή στη Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας
Κατερίνα Λούβρου ,η οποία έχει εξειδικευμένες γνώσεις στο Ποινικό δίκαιο να
παρασταθεί ενώπιον του Πλημμελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 20-92012 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο και να υπερασπισθεί τον
Στυλιανό Ρόκκο ,Αντιδήμαρχος του Δήμου Λευκάδας ,ο οποίος κατηγορείται ότι με
πρόθεση προκάλεσε σε άλλους απόφαση να εκτελέσουν την άδικη πράξη που τελικά
εκείνοι διέπραξαν και συγκεκριμένα,με συνεχείς προτροπές και παραινέσεις, με
πειθώ και φορτικότητα,έπεισε τους πρώτο και δεύτερο των κατηγορουμένων ,να
τελέσουν το αδίκημα της εξόρυξης αδρανών υλικών χωρίς άδεια της αρμόδιας
αρχής,το οποίο τελικά εκείνοι διέπραξαν, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην υπο
στοιχείο (Α) πράξη
(Β) Να χορηγηθεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη να
παρασταθεί και να υπερασπίσει τους Γαντζία Θεόδωρο του Ζαφειρίου και Αντώνιο
Λάζαρη του Διονυσίου,κατά την δικάσιμο 20-9-2012 η σε οπιαδήποτε άλλη μετ'
αναβολή δικάσιμο οι οποίοι κατηγορούνται ότι ενεργώντας απο κοινού και κατόπιν
συναπόφασης, εξόρυξαν αδρανή υλικά χωρίς να έχουν αποκτήσει το σχετικό
δικαίωμα,που χορηγείται κατόπιν αδείας εκμεταλλεύσεως λατομείου του αρμόδιου
Νομάρχη και ειδικότερα κατά τον παραπάνω τόπο και χρόνο ήτοι,στις 22/6/2011 και
περί ώραν 10,25,ο μεν πρώτος ως υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας και οδηγός του
υπ'αριθ'κυκλ.ΚΗΙ-2541 φορτηγού αυτοκινήτου,ιδιοκτησίας του Δήμου Λευκάδας,Ο δε
έτερος ως πρόεδρος του Δ.Δ Λαζαράτων του Δήμου Λευκάδας και χειριστής του
υπ'αριθ'31164 μηχανήματος έργων ιδιοκτησίας του πρώην Δήμου Καρυάς και ήδη
Δήμου Λευκάδας,κατελήφθησαν να έχουν προβεί στην εξόρυξη αδρανών υλικών
(χαλίκι) απο το εκεί κείμενο λατομείο,χωρίς να έχουν εφοδιαστεί

προηγουμένως με την προβλεπόμενη για κάθε λατομείο,σύμφωνα με το άρθρο 9
παρ.1 του Ν.1428/1984,ως ισχύει άδεια εκμετάλλευσης που χορηγεί ο αρμόδιος
Νομάρχης”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για
α) την χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, να παρασταθεί και
να υπερασπίσει τους Γαντζία Θεόδωρο του Ζαφειρίου και Αντώνιο Λάζαρη του
Διονυσίου,κατά την δικάσιμο 20-9-2012 η σε οπιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή δικάσιμο
β)Να ανατεθεί στη Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Κατερίνα
Λούβρου ,η οποία έχει εξειδικευμένες γνώσεις στο Ποινικό δίκαιο να παρασταθεί
ενώπιον του Πλημμελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 20-9-2012 η σε
οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο και να υπερασπισθεί τον Στυλιανό Ρόκκο
,Αντιδήμαρχο του Δήμου Λευκάδας.
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
α)Χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα.Μαυρέτα Καρύδη,α
παρασταθεί και να υπερασπίσει τους Γαντζία Θεόδωρο του Ζαφειρίου και Αντώνιο
Λάζαρη του Διονυσίου,κατά την δικάσιμο 20-9-2012 η σε οπιαδήποτε άλλη μετ'
αναβολή δικάσιμο οι οποίοι κατηγορούνται ότι ενεργώντας απο κοινού και κατόπιν
συναπόφασης, εξόρυξαν αδρανή υλικά χωρίς να έχουν αποκτήσει το σχετικό
δικαίωμα,που χορηγείται κατόπιν αδείας εκμεταλλεύσεως λατομείου του αρμόδιου
Νομάρχη και ειδικότερα κατά τον παραπάνω τόπο και χρόνο ήτοι,στις 22/6/2011 και
περί ώραν 10,25,ο μεν πρώτος ως υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας και οδηγός του
υπ'αριθ'κυκλ.ΚΗΙ-2541 φορτηγού αυτοκινήτου,ιδιοκτησίας του Δήμου Λευκάδας,Ο δε
έτερος ως πρόεδρος του Δ.Δ Λαζαράτων του Δήμου Λευκάδας και χειριστής του
υπ'αριθ'31164 μηχανήματος έργων ιδιοκτησίας του πρώην Δήμου Καρυάς και ήδη
Δήμου Λευκάδας,κατελήφθησαν να έχουν προβεί στην εξόρυξη αδρανών υλικών
(χαλίκι) απο το εκεί κείμενο λατομείο,χωρίς να έχουν εφοδιαστεί προηγουμένως με
την προβλεπόμενη για κάθε λατομείο,σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.1 του
Ν.1428/1984,ως ισχύει άδεια εκμετάλλευσης που χορηγεί ο αρμόδιος Νομάρχης.
β) Αναθέτει στη Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Κατερίνα
Λούβρου ,η οποία έχει εξειδικευμένες γνώσεις στο Ποινικό δίκαιο να παρασταθεί
ενώπιον του Πλημμελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 20-9-2012 η σε
οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο και να υπερασπισθεί τον Στυλιανό Ρόκκο
,Αντιδήμαρχος του Δήμου Λευκάδας ,ο οποίος κατηγορείται ότι με πρόθεση
προκάλεσε σε άλλους απόφαση να εκτελέσουν την άδικη πράξη που τελικά εκείνοι
διέπραξαν και συγκεκριμένα,με συνεχείς προτροπές και παραινέσεις, με πειθώ και
φορτικότητα,έπεισε τους πρώτο και δεύτερο των κατηγορουμένων ,να τελέσουν το
αδίκημα της εξόρυξης αδρανών υλικών χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής,το οποίο
τελικά εκείνοι διέπραξαν, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην υπο στοιχείο (Α)
πράξη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 223/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

