Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:7/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:86/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 22η του
μήνα Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 6430/16.3.2012
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]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νικόλαος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
10ο ΘΕΜΑ
Η.Δ. : της αριθ.7-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ,για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο
του Δήμου, σχετικά με αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, υπόθεσης που αφορά στον κο.Λογοθέτη Γεώργιο, πρώην Δήμαρχο
Απολλωνίων.
Εισηγ: κ.Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε ότι:
«Περιήλθε στην υπηρεσία μου η κλήση εκ της γραμματείας του VII τμήματος του
Eλεγκτικού Συνεδρίου , σύμφωνα με την οποία καλείται ο Δήμος Λευκάδας να
εμφανισθεί στο ακροατήριο VII τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που συνεδριάζει
στις 24/4/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ στο ακροατήριο του, όπου θα συζητηθεί
η αίτηση αναστολής του Λογοθέτη Γεώργιου του Βασιλείου κατά της απόφασης
καταλογισμού της Οικονομικής Επιθεώρησης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Ητοι καταλογίσθηκε σε βάρος του
Λογοθέτη Γεώργιου πρώην Δημάρχου
Απολλωνίων το ποσόν των 21.332,50 ευρώ για τα παρακάτω:
Διότι εισέπραξε έσοδα, τα οποία δεν κατέθεσε στην ταμιακή υπηρεσία του Δήμου ως
όφειλε.

Δεν επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή που όφειλε να επιδείξει ως δημόσιος
υπόλογος.
Συνέβαλε ως εκ της ιδιότητας του , με πράξεις η παραλείψεις του στη δημιουργία του
ως άνω ελλείμματος. Προέκυψε δηλαδή πλήρης αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της
ασκηθείσας διαχειριστικής πρακτικής του ως υπολόγου και των προκυψάντων ως
άνω ελλειμάτων. Το ως άνω έλλειμμα πρέπει να αναπληρωθεί από αυτόν σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.1264/42, των άρθρων 54 και 56 του Ν.2362/95, η και των
άρθρων 32-29 του Ν.Δ 496/74 και λοιπών διατάξεων.
Περαιτέρω η συνεδρίαση για την εκδίκαση της αίτησης του Λογοθέτη Γεώργιου στο
VII τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου γίνεται χωρίς την παρουσία των διαδίκων αλλά
μόνον με τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας. Συνεπώς στην προκειμένη φάση
δεν είναι απαραίτητη η παράσταση του δικηγόρου.
Κρίνω σκόπιμο να εισηγηθώ ότι η παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου
Λευκάδας με κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση καθίσταται απαραίτητη κατά την
εκδίκαση της έφεσης του ως άνω Λογοθέτη Γεώργιου ,διότι διακυβεύονται άμεσα
έννομα συμφέροντα του Δήμου, εκ της δίκης αυτής.
Εξ όλων των παραπάνω εισηγούμαι ότι πρέπει να χορηγηθεί εντολή για να
υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας ,η Μαυρέτα Ν.Καρύδη Δικηγόρος
του Δήμου Λευκάδας και να ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα προς εξασφάλιση των
εννόμων συμφερόντων του Δήμου Λευκάδας κατά την εκδίκαση της από 23/2/2012
έφεσης του Γεώργιου Λογοθέτη ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
με την χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου για την παραπάνω υπόθεση.
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 στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα. Μαυρέτα Ν.Καρύδη , να
υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου και να ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα προς
εξασφάλιση των εννόμων συμφερόντων του Δήμου Λευκάδας κατά την εκδίκαση της
από 23/2/2012 έφεσης του Γεώργιου Λογοθέτη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 86/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

