Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:34/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:234/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 21η του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.29925/
17.10.2013 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 εξι(6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σάντα –Μακρή Αικατερ.
6) Σκιαδά Ζωή(αν/κό µέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπραντζουκάκης Νίκος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
12ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.34-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. για χορήγηση εντολής, στη δικηγορική
εταιρεία ΘΕΡΙΑΝΟΣ-ΤΖΕΦΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ για υπεράσπιση του
Αντιδηµάρχου Πέτρου Γιαννούτσου, κατά τη δικάσιµο την 22-10-2013 ή σε
οποιαδήποτε µετ΄αναβολή δικάσιµο, ενώπιον του Τριµελούς Πλ/κείου
Λευκάδας, για παράβαση καθήκοντος-(ΑΒΜ 537/2009).
Εισηγ: Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου

Η Εισηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου το
ΑΒ Ωρ537/2009 και 119/7/2009 κλητήριο
θέσπισµα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας δυνάµει του οποίου µεταξύ
άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Ο Πέτρος Γιαννούτσος του Γεωργίου κάτοικος Καστού Νοµού Λευκάδας,
Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ του Ιανουαρίου
2008 και του Νοεµβρίου 2008,ενώ ήταν υπάλληλος, στον οποίο είχε ανατεθεί νόµιµα
η άσκηση κοινοτικής υπηρεσίας κατά την έννοια των άρθρων 13 στοιχ.α'263ΠΚ,µε
πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει σε
άλλον παράνοµο όφελος .Ειδικότερα, στην ανωτέρω τόπο και χρόνο ,ενώ ήταν
πρόεδρος της Κοινότητας της νήσου Καστού Λευκάδας,δυνάµενος να καταρτίζει την
ηµερήσια διάταξη του κοινοτικού συµβουλίου, να καλεί το συµβούλιο σε συνεδρίαση
και να εισηγείται σ'αυτό τα προς λήψη αποφάσεως θέµατα ,µε πρόθεση δε µερίµνησε

για τη διεξαγωγή τακτικού διαγωνισµού µε αντικείµενο την πραγµατοποίηση
συντηρήσεων και καθαρισµού χώρων του νησιού ,γνωστής εκ των προτέρων
αναγκαιότητας (δια της προκλήσεως σχετικής αποφάσεως του ανωτέρω συµβουλίου,
ώστε να µπορεί δια της συµµετοχής περισσότερων ενδιαφεροµένων εργολάβων να
επιτευχθεί η κατά το δυνατό µεγαλύτερη έκπτωση προς όφελος της κοινότητος,
παρότι η αναγκαία δαπάνη γι'αυτές τις εργασίες υπερέβαινε κατά πολύ το ποσό των
4.402.05 ευρώ σε ετήσια βάση, αλλά αντιθέτως ανέθεσε προφορικά και επέτρεπε
στοΕυάγγελο Γιαννούτσο του Ιωάννη και της ∆ηµητρούλας να εκτελεί ατύπως τα
έργα αυτά δηµιουργώντας υποχρεώσεις σε βάρος της κοινότητας ενήργησε δε µε
σκοπό να προσπορίσει παράνοµο όφελος στον τελευταίο καθιστώντας στη συνέχεια
αναγκαία την εικονική απευθείας ανάθεση σ'εκείνο των ανωτέρω εργασιών για να
καταστεί δυνατή η πληρωµή του ,την οποία ο ίδιος εισηγήθηκε αργότερα,µε
προσδοκώµενο αποτέλεσµα να του καταβληθούν ποσά που δε δικαιούνταν να
λάβει µε τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων ..Ειδικότερα, µη διενεργηθέντος
διαγωνισµού, µε πρόθεση επέτρεπε παρανόµως στον Ευάγγελο Γιανούτσο να
εκτελεί τα κατωτέρω έργα που του ανατέθηκαν στη αυνεχεια εικονικά αφου είχαν
ήδη εκτελεσθεί απευθείας ως εξής 1 το έργο Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων που
του ανατέθηκε µε την υπ'αριθ' 62/7/12/2008 απόφαση, έναντι αµοιβής ύψους 4.400
ευρώ,2 το έργο Καθορισµός Αποψίλωση σκουπιδότοποι που του ανατέθηκε µε την
υπ'αριθ'62/7/12/2008 απόφαση έναντι αµοιβής ύψους 4.400 το έργο Καθορισµός
Αποψίλωση σκουπιδότοποι που του ανατέθηκε µε την υπαριθ' 63/7/12/2008
απόφαση έναντι αµοιβής ύψους 4.400 ευρώ 3 το έργο Περισυλλογή αποκοµιδη
σκουπιδιών που του ανατέθηκε µε την υπ'αριθ' 65/7/12/2008 απόφαση έναντι
αµοιβής ύψους 4.400 ευρώ, 5 το έργο Συντήρηση Νεκροταφείου ,που του ανατέθηκε
µε την υπ' αριθ'66/7/12/2008 απόφαση έναντι αµοιβής ύψους 4.400 ευρώ και 6) το
έργο Αποψίλωση καθαρισµός κοινοτικού οικοπέδου, που του ανατέθηκε µε την υπ
αριθ' 67/7/12/2008 απόφαση ,έναντι αµοιβής ύψους 4.400 ευρώ.
Περαιτέρω ο πρώτος κατηγορούµενος Πέτρος Γιαννούτσος την 11-12-2008 ενώ ήταν
υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 περ.α'ΠΚ στα καθήκοντα του οποίου
ανάγεται η σύνταξη και η έκδοση δηµοσίων εγγράφων µε πρόθεση βεβαίωσε
ψευδώς σε τέτοιο έγγραφο ,περισταικό,το οποίο µπορούσε να έχει έννοµες
συνέπειες. Συγκεκριµένα,στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, ενώ ήταν Πρόεδρος της
Κοινότητας Καστού Λευκάδας, δυνάµενος να εκδίδει αντίγραφα των πρακτικών του
κοινοτικού συµβουλίου ως προιστάµενος των υπηρεσιών της Κοινότητας επι του
προσωπικού της εξέδωσε ακριβές απόσπασµα του πρακτικού της υπ'αριθ'15/2008
συνεδρίασης του Κοινοτικού Συµβουλίου Καστού,στο οποίο περιλαµβανόταν η υπ
αριθµ.62/2008 οµόφωνη απόφαση του ανωτέρω οργάνου, περί Απευθείας ανάθεσης
της εργασίας Συντήρησης Κοινοχρήστων Χώρων προυπολογισµού 4.400 ευρώ,
στον Ευάγγελο Γιαννούτσο στο οποίο έγγραφο µε πρόθεση βεβαίωνε ψευδώς και
σε αντίθεση µε το ΄΄ηδη υπάρχον αληθές απόσπασµα του πρακτικού
της
συνεδριάσεως ότι η σύµβουλος ∆ηµητρούλα Γιανούτσου,µητέρα του εργολάβου
Ευάγγελου Γιαννούτσου, αποχώρησε της αίθουσας λόγω του κωλύµατός της
συγγενειας της µε τον τελευταίο προ της εκδόσεως της υπ΄αριθ'62/2008 αποφάσεως
,ενώ εγνώριζε ότι εκείνη ήταν παρούσα κατά τη λήψη της αποφάσεως αυτής,
ψηφίσασα υπέρ της αναθέσεως όπως έπραξε και αµέσως µετά,κατά τη λήψη των
υπ'αριθ' 63,64,65,66 και 67 /2008 οµοίων αποφάσεων του κοινοτικού συµβουλίου µε
τις οποίαν ανατέθηκαν -παρούσας της ίδιας στον ίδιο εργολάβο και άλλα έργα της
κοινότητας. Ο κατηγορούµενος ενήργησε κατά τον ανωτέρω τρόπο και αµέσως µετά
την υπόµνηση του γραµµατέα της κοινότητας περί της υπάρξεως του κωλύµατος
συµµετοχής της ∆ηµητρούλας Γιαννούτσου σε συνεδριάσεις του συµβουλίου που
αφορούσαν τον ανωτέρω υιό της προκειµένου να εµφανίσει ψευδώς ως νόµιµη τη
λήψη της υπ'αριθ'62/2008 αποφάσεως ,ώστε να είναι δυνατή τελικώς η πληρωµή
εργολάβου.

Επειδή την ως άνω υπόθεση την έχει αναλάβει απο το έτος 2009 να µελετήσει και
να υπερασπισθεί τον ως άνω Αντιδήµαρχο Κο Πέτρο Γιαννούτσο η ∆ικηγορική
εταιρεία <<ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ-ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΦΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ>>
Επειδή στην ως άνω ∆ικηγορική εταιρεία εχουν εξειδικευµένες γνώσεις στο Ποινικό
δίκαιο .
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να χορηγηθεί εντολή στην ∆ικηγορική εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ -ΜΑΡΙΑ
ΤΖΕΦΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ να παρασταθούν κατά την ως άνω δικάσιµο 22-102013 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Λευκάδας και να υπερασπίσει τον Πέτρο Γιαννούτσο του
Γεωργίου κάτοικο Καστού Νοµού Λευκάδας Αντιδήµαρχο που κατηγορείται ως
υπαίτιος του ότι κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ του Ιανουαρίου 2008 και του
Νοεµβρίου 2008,ενώ ήταν υπάλληλος, στον οποίο είχε ανατεθεί νόµιµα η άσκηση
κοινοτικής υπηρεσίας κατά την έννοια των άρθρων 13 στοιχ.α'263ΠΚ,µε πρόθεση
παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει σε άλλον
παράνοµο όφελος. Ειδικότερα, στην ανωτέρω τόπο και χρόνο ,ενώ ήταν πρόεδρος
της Κοινότητας της νήσου Καστού Λευκάδας,δυνάµενος να καταρτίζει την ηµερήσια
διάταξη του κοινοτικού συµβουλίου ,να καλεί το συµβούλιο σε συνεδρίαση και να
εισηγείται σ'αυτό τα προς λήψη αποφάσεως θέµατα,µε πρόθεση δε µερίµνησε για τη
διεξαγωγή τακτικού διαγωνισµού µε αντικείµενο την πραγµατοποίηση συντηρήσεων
και καθαρισµού χώρων του νησιού, γνωστής εκ των προτέρων αναγκαιότητας (δια
της προκλήσεως σχετικής αποφάσεως του ανωτέρω συµβουλίου ,ώστε να µπορεί
δια της συµµετοχής περισσότερων ενδιαφεροµένων εργολάβων να επιτευχθεί η
κατά το δυνατό µεγαλύτερη έκπτωση προς όφελος της κοινότητος, παρότι η
αναγκαία δαπάνη γι'αυτές τις εργασίες υπερέβαινε κατά πολύ το ποσό των 4.402.05
ευρώ σε ετήσια βάση, αλλά αντιθέτως ανέθεσε προφορικά και επέτρεπε στον
Ευάγγελο Γιαννούτσο του Ιωάννη και της ∆ηµητρούλας να εκτελεί ατύπως τα έργα
αυτά δηµιουργώντας υποχρεώσεις σε βάρος της κοινότητας ενήργησε δε µε σκοπό
να προσπορίσει παράνοµο όφελος στον τελευταίο καθιστώντας στη συνέχεια
αναγκαία την εικονική απευθείας ανάθεση σ'εκείνο των ανωτέρω εργασιών για να
καταστεί δυνατή η πληρωµή του, την οποία ο ίδιος εισηγήθηκε αργότερα,µε
προσδοκώµενο αποτέλεσµα να του καταβληθούν ποσά που δε δικαιούνταν να
λάβει µε τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων .Ειδικότερα,µη διενεργηθέντος
διαγωνισµού, µε πρόθεση επέτρεπε παρανόµως στον Ευάγγελο Γιανούτσο να
εκτελεί τα κατωτέρω έργα που του ανατέθηκαν στη συνεχεια εικονικά αφου είχαν
ήδη εκτελεσθεί απευθείας ως εξής: 1 το έργο Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων που
του ανατέθηκε µε την υπ'αριθ' 62/7/12/2008 απόφαση ,έναντι αµοιβής ύψους 4.400
ευρώ,2 το έργο Καθορισµός Αποψίλωση σκουπιδότοποι που του ανατέθηκε µε την
υπ'αριθ'62/7/12/2008 απόφαση έναντι αµοιβής ύψους 4.400 το έργο Καθορισµός
Αποψίλωση σκουπιδότοποι που του ανατέθηκε µε την υπαριθ' 63/7/12/2008
απόφαση έναντι αµοιβής ύψους 4.400 ευρώ 3 το έργο Περισυλλογή αποκοµιδ΄η
σκουπιδιών που του ανατέθηκε µε την υπ'αριθ' 65/7/12/2008 απόφαση έναντι
αµοιβής ύψους 4.400 ευρώ, 5 το έργο Συντήρηση Νεκροταφείου, που του ανατέθηκε
µε την υπ' αριθ'66/7/12/2008 απόφαση έναντι αµοιβής ύψους 4.400 ευρώ και 6) το
έργο Αποψίλωση καθαρισµός κοινοτικού οικοπέδου, που του ανατέθηκε µε την υπ
αριθ' 67/7/12/2008 απόφαση ,έναντι αµοιβής ύψους 4.400 ευρώ.
Περαιτέρω ο πρώτος κατηγορούµενος Πέτρος Γιανούτσος την 11-12-2008 ενώ ήταν
υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 περ.α'ΠΚ στα καθήκοντα του οποίου
ανάγεται η σύνταξη και η έκδοση δηµοσίων εγγράφων µε πρόθεση βεβαίωσε
ψευδώς σε τέτοιο έγγραφο ,περισταικό, το οποίο µπορούσε να έχει έννοµες
συνέπειες .Συγκεκριµένα, στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, ενώ ήταν Πρόεδρος της
Κοινότητας Καστού Λευκάδας, δυνάµενος να εκδίδει αντίγραφα των πρακτικών του

κοινοτικού συµβουλίου ως προιστάµενος των υπηρεσιών της Κοινότητας επι του
προσωπικού της εξέδωσε ακριβές απόσπασµα του πρακτικού της υπ'αριθ'15/2008
συνεδρίασης του Κοινοτικού Συµβουλίου Καστού,στο οποίο περιλαµβανόταν η υπ
αριθµ.62/2008 οµόφωνη απόφαση του ανωτέρω οργάνου, περί Απευθείας ανάθεσης
της εργασίας Συντήρησης Κοινοχρήστων Χώρων προυπολογισµού 4.400 ευρώ,
στον Ευάγγελο Γιανούτσο στο οποίο έγγραφο µε πρόθεση βεβαίωνε ψευδώς και σε
αντίθεση µε το ηδη υπάρχον αληθές απόσπασµα του πρακτικού της συνεδριάσεως
ότι η σύµβουλος ∆ηµητρούλα Γιαννούτσου, µητέρα του εργολάβου Ευάγγελου
Γιαννούτσου, αποχώρησε της αίθουσας λόγω του κωλύµατός της της συγγενειας της
µε τον τελευταίο προ της εκδόσεως της υπ΄αριθ'62/2008 αποφάσεως ,ενώ εγνώριζε
ότι εκείνη ήταν παρούσα κατά τη λήψη της αποφάσεως αυτής ,ψηφίσασα υπέρ της
αναθέσεως όπως έπραξε και αµέσως µετά,κατά τη λήψη των υπ'αριθ' 63,64,65,66
και 67/2008 οµοίων αποφάσεων του κοινοτικού συµβουλίου µε τις οποίαν
ανατέθηκαν -παρούσας της ίδιας στον ίδιο εργολάβο και άλλα έργα της κοινότητας.
Ο κατηγορούµενος ενήργησε κατά τον ανωτέρω τρόπο και αµέσως µετά την
υπόµνηση του γραµµατέα της κοινότητας περί της υπάρξεως του κωλύµατος
συµµετοχής της ∆ηµητρούλας Γιαννούτσου σε συνεδριάσεις του συµβουλίου που
αφορούσαν τον ανωτέρω υιό της προκειµένου να εµφανίσει ψευδώς ως νόµιµη τη
λήψη της υπ'αριθ'62/2008 αποφάσεως ,ώστε να είναι δυνατή τελικώς η πληρωµή
εργολάβου ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
χορήγηση εντολής στην δικηγορική εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ-ΜΑΡΙΑ
ΤΖΕΦΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ που εχουν εξειδικευµένες γνώσεις στο Ποινικό
δίκαιο,για την παραπάνω υπόθεση, σύµφωνα µε την εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή στην ∆ικηγορική εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ -ΜΑΡΙΑ
ΤΖΕΦΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ να παρασταθούν κατά την ως άνω δικάσιµο 22-102013 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Λευκάδας και να υπερασπίσει τον Πέτρο Γιαννούτσο του
Γεωργίου κάτοικο Καστού Νοµού Λευκάδας Αντιδήµαρχο που κατηγορείται ως
υπαίτιος του ότι κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ του Ιανουαρίου 2008 και του
Νοεµβρίου 2008,ενώ ήταν υπάλληλος, στον οποίο είχε ανατεθεί νόµιµα η άσκηση
κοινοτικής υπηρεσίας κατά την έννοια των άρθρων 13 στοιχ.α'263ΠΚ,µε πρόθεση
παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει σε άλλον
παράνοµο όφελος. Ειδικότερα, στην ανωτέρω τόπο και χρόνο ,ενώ ήταν πρόεδρος
της Κοινότητας της νήσου Καστού Λευκάδας,δυνάµενος να καταρτίζει την ηµερήσια
διάταξη του κοινοτικού συµβουλίου ,να καλεί το συµβούλιο σε συνεδρίαση και να
εισηγείται σ'αυτό τα προς λήψη αποφάσεως θέµατα,µε πρόθεση δε µερίµνησε για τη
διεξαγωγή τακτικού διαγωνισµού µε αντικείµενο την πραγµατοποίηση συντηρήσεων
και καθαρισµού χώρων του νησιού, γνωστής εκ των προτέρων αναγκαιότητας (δια
της προκλήσεως σχετικής αποφάσεως του ανωτέρω συµβουλίου ,ώστε να µπορεί
δια της συµµετοχής περισσότερων ενδιαφεροµένων εργολάβων να επιτευχθεί η
κατά το δυνατό µεγαλύτερη έκπτωση προς όφελος της κοινότητος, παρότι η
αναγκαία δαπάνη γι'αυτές τις εργασίες υπερέβαινε κατά πολύ το ποσό των 4.402.05
ευρώ σε ετήσια βάση, αλλά αντιθέτως ανέθεσε προφορικά και επέτρεπε στον
Ευάγγελο Γιαννούτσο του Ιωάννη και της ∆ηµητρούλας να εκτελεί ατύπως τα έργα
αυτά δηµιουργώντας υποχρεώσεις σε βάρος της κοινότητας ενήργησε δε µε σκοπό
να προσπορίσει παράνοµο όφελος στον τελευταίο καθιστώντας στη συνέχεια

αναγκαία την εικονική απευθείας ανάθεση σ'εκείνο των ανωτέρω εργασιών για να
καταστεί δυνατή η πληρωµή του, την οποία ο ίδιος εισηγήθηκε αργότερα,µε
προσδοκώµενο αποτέλεσµα να του καταβληθούν ποσά που δε δικαιούνταν να
λάβει µε τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων .Ειδικότερα,µη διενεργηθέντος
διαγωνισµού, µε πρόθεση επέτρεπε παρανόµως στον Ευάγγελο Γιανούτσο να
εκτελεί τα κατωτέρω έργα που του ανατέθηκαν στη συνεχεια εικονικά αφου είχαν
ήδη εκτελεσθεί απευθείας ως εξής: 1 το έργο Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων που
του ανατέθηκε µε την υπ'αριθ' 62/7/12/2008 απόφαση ,έναντι αµοιβής ύψους 4.400
ευρώ,2 το έργο Καθορισµός Αποψίλωση σκουπιδότοποι που του ανατέθηκε µε την
υπ'αριθ'62/7/12/2008 απόφαση έναντι αµοιβής ύψους 4.400 το έργο Καθορισµός
Αποψίλωση σκουπιδότοποι που του ανατέθηκε µε την υπαριθ' 63/7/12/2008
απόφαση έναντι αµοιβής ύψους 4.400 ευρώ 3 το έργο Περισυλλογή αποκοµιδ΄η
σκουπιδιών που του ανατέθηκε µε την υπ'αριθ' 65/7/12/2008 απόφαση έναντι
αµοιβής ύψους 4.400 ευρώ, 5 το έργο Συντήρηση Νεκροταφείου, που του ανατέθηκε
µε την υπ' αριθ'66/7/12/2008 απόφαση έναντι αµοιβής ύψους 4.400 ευρώ και 6) το
έργο Αποψίλωση καθαρισµός κοινοτικού οικοπέδου, που του ανατέθηκε µε την υπ
αριθ' 67/7/12/2008 απόφαση ,έναντι αµοιβής ύψους 4.400 ευρώ.
Περαιτέρω ο πρώτος κατηγορούµενος Πέτρος Γιανούτσος την 11-12-2008 ενώ ήταν
υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 περ.α'ΠΚ στα καθήκοντα του οποίου
ανάγεται η σύνταξη και η έκδοση δηµοσίων εγγράφων µε πρόθεση βεβαίωσε
ψευδώς σε τέτοιο έγγραφο ,περισταικό, το οποίο µπορούσε να έχει έννοµες
συνέπειες .Συγκεκριµένα, στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, ενώ ήταν Πρόεδρος της
Κοινότητας Καστού Λευκάδας, δυνάµενος να εκδίδει αντίγραφα των πρακτικών του
κοινοτικού συµβουλίου ως προιστάµενος των υπηρεσιών της Κοινότητας επι του
προσωπικού της εξέδωσε ακριβές απόσπασµα του πρακτικού της υπ'αριθ'15/2008
συνεδρίασης του Κοινοτικού Συµβουλίου Καστού,στο οποίο περιλαµβανόταν η υπ
αριθµ.62/2008 οµόφωνη απόφαση του ανωτέρω οργάνου, περί Απευθείας ανάθεσης
της εργασίας Συντήρησης Κοινοχρήστων Χώρων προυπολογισµού 4.400 ευρώ,
στον Ευάγγελο Γιανούτσο στο οποίο έγγραφο µε πρόθεση βεβαίωνε ψευδώς και σε
αντίθεση µε το ηδη υπάρχον αληθές απόσπασµα του πρακτικού της συνεδριάσεως
ότι η σύµβουλος ∆ηµητρούλα Γιαννούτσου, µητέρα του εργολάβου Ευάγγελου
Γιαννούτσου, αποχώρησε της αίθουσας λόγω του κωλύµατός της της συγγενειας της
µε τον τελευταίο προ της εκδόσεως της υπ΄αριθ'62/2008 αποφάσεως ,ενώ εγνώριζε
ότι εκείνη ήταν παρούσα κατά τη λήψη της αποφάσεως αυτής ,ψηφίσασα υπέρ της
αναθέσεως όπως έπραξε και αµέσως µετά,κατά τη λήψη των υπ'αριθ' 63,64,65,66
και 67/2008 οµοίων αποφάσεων του κοινοτικού συµβουλίου µε τις οποίαν
ανατέθηκαν -παρούσας της ίδιας στον ίδιο εργολάβο και άλλα έργα της κοινότητας.
Ο κατηγορούµενος ενήργησε κατά τον ανωτέρω τρόπο και αµέσως µετά την
υπόµνηση του γραµµατέα της κοινότητας περί της υπάρξεως του κωλύµατος
συµµετοχής της ∆ηµητρούλας Γιαννούτσου σε συνεδριάσεις του συµβουλίου που
αφορούσαν τον ανωτέρω υιό της προκειµένου να εµφανίσει ψευδώς ως νόµιµη τη
λήψη της υπ'αριθ'62/2008 αποφάσεως ,ώστε να είναι δυνατή τελικώς η πληρωµή
εργολάβου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 234/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

