ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 2/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 6/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 13η
του µήνα
Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 388/9-1-2015 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 εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
6. Καρφάκη Μαριάννα
7.
8.
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Κοντογεώργης Ηλίας
3. Σταµατέλου ∆ήµητρα
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3ο εκτός ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για ορισµό της ∆ικηγόρου του ∆ήµου Λευκάδας για υπεράσπιση του υπαλλήλου των
Τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας
κατά την δικάσιµο της 20/01/2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Οµόφωνα η Ο.Ε. αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος, διότι η
δικάσιµος για το ανωτέρω θέµα, έχει οριστεί για την 20/1/2015 και η Ο.Ε. δεν θα συνεδριάσει µέχρι
την ηµεροµηνία αυτή.
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούµενος το
θέµα, διάβασε στην επιτροπή την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας το αριθ' .128/2014 κλητήριο θέσπισµα , του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών
Λευκάδας, δυνάµει του οποίου επάγονται τα ακόλουθα:
Κατηγορείται ως υπαίτιος, του ότι στη Λευκάδα στις 15-3-2011 τέλεσε το ακόλουθο αδίκηµα, που
τιµωρείται κατά νόµο µε πρόσκαιρη στερητική της ελευθερίας ποινή, ειδικότερα δε, ο δεύτερος
κατηγορούµενος Μουρούτογλου Κωνσταντίνος του Ανδρέα παρείχε µε πρόθεση άµεση συνδροµή
στον πρώτο κατηγορούµενο Τσώλη Κωνσταντίνο του Βασιλείου, κατά τη διάρκεια της πράξης και
στην εκτέλεση της κύριας πράξης και συγκεκριµένα στον προαναφερόµενο τόπο και χρόνο ως
υπάλληλος της πολεοδοµίας Λευκάδας, που διενήργησε την αυτοψία στην ιδιοκτησία της Λαµπρινής
Μπαλούρδου στον Κάλαµο Λευκάδας, παρείχε άµεση συνδροµή στον πρώτο κατηγορούµενο κατά
την εκτέλεση της ως άνω πράξης της ψευδούς βεβαίωσης, συµβάλλοντας µε την προφορική
ενηµέρωση στη βεβαίωση ψευδούς περιστατικού από τον πρώτο κατηγορούµενο στο µε αριθµό
309/15-3-2011 έγγραφο, κατά παράβαση των άρθρων 1,2,13 περ.α-γ ,14,16,18,26 παρ.1,27 παρ.1
,46 παρ.1β,51,53,57,61,63,65,68,79,80 και 242 παρ.1 ΠΚ.
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ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να δοθεί άµεσα εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί και να
υπερασπίσει τον κατηγορούµενο Κωνσταντίνο Μουρούτογλου του Ανδρέα και της Αλεξάνδρας,
υπάλληλο της υπηρεσίας Υ∆ΟΜ ∆ήµου Λευκάδας, κατά την ως άνω δικάσιµο της 20ης Ιανουαρίου
2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, επειδή κατηγορείται ως υπαίτιος
του ότι στη Λευκάδα στις 15-3-2011 τέλεσε το ακόλουθο αδίκηµα, που τιµωρείται κατά νόµο µε
πρόσκαιρη στερητική της ελευθερίας ποινή, ειδικότερα δε,
ο δεύτερος κατηγορούµενος
Μουρούτογλου Κωνσταντίνος του Ανδρέα, παρείχε µε πρόθεση, άµεση συνδροµή στον πρώτο
κατηγορούµενο Τσώλη Κωνσταντίνο του Βασιλείου, κατά τη διάρκεια της πράξης και στην εκτέλεση
της κύριας πράξης και συγκεκριµένα στον προαναφερόµενο τόπο και χρόνο ως υπάλληλος της
πολεοδοµίας Λευκάδας, που διενήργησε την αυτοψία στην ιδιοκτησία της Λαµπρινής Μπαλούρδου
στον Κάλαµο Λευκάδας, παρείχε άµεση συνδροµή στον πρώτο κατηγορούµενο κατά την εκτέλεση
της ως άνω πράξης της ψευδούς βεβαίωσης, συµβάλλοντας µε την προφορική ενηµέρωση στη
βεβαίωση ψευδούς περιστατικού απο τον πρώτο κατηγορούµενο στο µε αριθµό 309/15-3-2011
έγγραφο, κατά παράβαση των άρθρων 1,2,13 περ.α-γ ,14,16,18,26 παρ.1,27 παρ.1 ,46
παρ.1β,51,53,57,61,63,65,68,79,80 και 242 παρ.1 ΠΚ.»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί
και να υπερασπίσει
τον κατηγορούµενο Κωνσταντίνο Μουρούτογλου του Ανδρέα και της
Αλεξάνδρας, υπάλληλο της υπηρεσίας Υ∆ΟΜ ∆ήµου Λευκάδας, κατά την ως άνω δικάσιµο της
20ης Ιανουαρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, επειδή
κατηγορείται ως υπαίτιος, του ότι στη Λευκάδα στις 15-3-2011 τέλεσε το ακόλουθο αδίκηµα, που
τιµωρείται κατά νόµο µε πρόσκαιρη στερητική της ελευθερίας ποινή, ειδικότερα δε, ο δεύτερος
κατηγορούµενος Μουρούτογλου Κωνσταντίνος του Ανδρέα, παρείχε µε πρόθεση, άµεση συνδροµή
στον πρώτο κατηγορούµενο Τσώλη Κωνσταντίνο του Βασιλείου, κατά τη διάρκεια της πράξης και
στην εκτέλεση της κύριας πράξης και συγκεκριµένα στον προαναφερόµενο τόπο και χρόνο ως
υπάλληλος της πολεοδοµίας Λευκάδας, που διενήργησε την αυτοψία στην ιδιοκτησία της Λαµπρινής
Μπαλούρδου στον Κάλαµο Λευκάδας, παρείχε άµεση συνδροµή στον πρώτο κατηγορούµενο κατά
την εκτέλεση της ως άνω πράξης της ψευδούς βεβαίωσης, συµβάλλοντας µε την προφορική
ενηµέρωση στη βεβαίωση ψευδούς περιστατικού απο τον πρώτο κατηγορούµενο στο µε αριθµό
309/15-3-2011 έγγραφο, κατά παράβαση των άρθρων 1,2,13 περ.α-γ ,14,16,18,26 παρ.1,27 παρ.1 ,
46 παρ.1β,51,53,57,61,63,65,68,79,80 και 242 παρ.1 ΠΚ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 6/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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