ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 36/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 270/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 5η του µήνα Νοεµβρίου
του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 28299/31-10-2014 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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα 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. Καρφάκη Μαριάννα
3. Κούρτης Γεώργιος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Ζουριδάκης Ευτύχιος
6.
7.
8.
9.

Απόντες
1. Κοντογεώργης Ηλίας
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Σέρβος Κων/νος
4. Βλάχος Κων/νος
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
∆εν παρευβρίσκεται κατά την συζήτηση και λήψη απόφασης, για το κατωτέρω θέµα, ο
κ. Κων/νος Βλάχος.
ΘΕΜΑ 7ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, κα Μαυρέττα Καρύδη για
υπεράσπιση των αιρετών Βλάχου Κων/νου, ∆ρακονταειδή Κων/νου κλπ. ενώπιον του Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Λευκάδας στις 18/11/2014.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέττα, δικηγόρος ∆ήµου Λευκάδας
Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούµενος το θέµα, διάβασε
στην επιτροπή την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«∆υνάµει της αριθ'56/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας, χορηγήθηκε
εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη προς υπεράσπιση του Κωνσταντίνου
∆ρακονταειδή, ∆ηµάρχου του ∆ήµου Λευκάδας , του Κωνσταντίνου Βλάχου και πρώην δηµοτικών
συµβούλων του ∆ήµου Λευκάδας του ότι δυνάµει του ΑΒΜ 2169/2012 και Α.Β.ΩΡ 133/14
κατηγορητηρίου του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λευκάδας , κατηγορούνται ως υπαίτιοι γιατί στη
Λευκάδα στις 4-11-2009 ενώ ήταν υπάλληλοι στους οποίους τους είχε ανατεθεί νόµιµα η άσκηση
κοινοτικής υπηρεσίας κατά την έννοια των άρθρων 13 στοιχ. α' και 263Α ΠΚ, ενεργώντας απο κοινού
και κατόπιν συναπόφασης µε πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους, µε σκοπό να
προσπορίσουν σε άλλον παράνοµο όφελος. Ειδικότερα στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, και ενώ οι
δώδεκα πρώτοι εξ αυτών ήταν δηµοτικοί σύµβουλοι στο ∆ήµο Λευκάδας ο δε δέκατος τρίτος,
Βασίλειος Καββαδάς του Ηλία ,ως Πρόεδρος του Τ.Σ Κατούνας, µε πρόθεση παρέβησαν τα
καθήκοντά τους µε τη υπ' αριθ' 354/4/11/2009 απόφαση του ανωτέρω οργάνου, επι του 4ου θέµατος:
Γνωµοδότηση ∆.Σ για αποδοχή παραχώρησης δύο τµηµάτων γης στο ΤΑ Κατούνας απο τον
Κονιδάρη για διαπλάτυνση δρόµου, την αποδοχή της υπ'αριθ'3505/3/4/2008 Πράξης Παραχώρησης
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Τµηµάτων Εδάφους για δηµιουργία Κοινοτικών δρόµων της Συµβολαιογράφου Λευκάδας Ειρήνης
Ανθη µε την οποία , ο ∆ηµήτριος Κονιδάρης του Παναγιώτη, ως ιδιοκτήτης ακινήτου κειµένου
Κατούνα Λευκάδας, φερόµενης εκτάσεως 144 τ.µ προέβη στην παραχώρηση για κοινή χρήση στο
∆ήµο Λευκάδας των αναλυτικά περιγραφοµένων στην ανωτέρω συµβολαιογραφική πράξη δύο
τµηµάτων (Τ1 και Τ2) του εν λόγω ακινήτου, εµβαδού 5,31 τ.µ και 18,90 τ.µ αντίστοιχα (ως
εµφαίνονται στο απο ∆εκεµβρίου 2006 τοπογραφικό διάγραµµα του Ιωάννη Λιβιτσανου ) µε στοχο να
καταστήσει αυτό οικοδοµήσιµο µε την αιτιολογία ότι το φερόµενο ως µονοπάτι εντός της ιδιοκτησίας
του ∆ηµητρίου Κονιδάρη είναι αναπόσπαστο τµήµα αυτής και όχι κοινόχρηστη οδός, έχοντας
χαρακτήρα δουλείας διόδου και εξυπηρετώντας αποκλειστικά και µόνο την κειµένη στα νοτιοδυτικά
όµορη ιδιοκτησία και ήδη µόνο τον ∆ηµήτριο Κονιδάρη. Λαµβάνοντας την ανωτέρω απόφαση, οι
κατηγορούµενοι ενήργησαν κατά παράβαση των καθηκόντων της υπηρεσίας τους, τα οποία τους
επέβαλαν να µην ψηφίσουν υπέρ της αποδοχής της παραχώρησης των εν λόγω τµηµάτων , αφου
αυτά συνιστούσαν κοινόχρηστη, απο αµνηµονεύτων ετών οδό, µε πλάτος κυµαινόµενο απο 1,65 τ.µ
έως 2,10 τ.µ ,η οποία συνδέει τα δύο διακοπτόµενα τµήµατα του εκεί κειµένου δηµοτικού δρόµου και
απο την οποία επιπλέον διέρχεται τµήµα του δικτύου ύδρευσης του οικισµού Κατούνας και είχε
καταχωρηθεί στο Εθνικό κτηµατολόγιο ως δηµοτική οδός (ΚΑΕΚ 34022ΕΚ00013/0/0), έπραξαν δε
αυτό µε σκοπό να προσπορίσουν στο ∆ηµήτριο Κονιδάρη παράνοµο όφελος, αφου µε αυτόν τον
τρόπο το οικόπεδό του θα καθίστατο οικοδοµήσιµο για παράβαση των άρθρων 1, 12, 13α, 14, 16,
17, 18, 26,παρ.1α, 27,παρ.1, 45, 46,παρ.α,51, 53, 57, 61, 63, 65, 79, 80, 94 παρ.1, 259, 263 και
263Α Π.Κ,17 παρ.2 Ν.2539/1977.
Επειδή όµως η ως άνω υπόθεση µαταιώθηκε κατά την συνεδρίαση της 23-9-2014 και επανέρχεται
µε κλήση να εκδικασθεί στις 18-11-2014,
Για τους παραπάνω λόγους
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να δοθεί άµεσα εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί και
να υπερασπίσει κατά την άνω δικάσιµο της 18-11-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή ή
µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας, τον Κωνσταντίνο
∆ρακονταειδή ∆ήµαρχο του ∆ήµου Λευκάδας, τον Κωνσταντίνο Βλάχο, Χαράλαµπο Βλάχο, Ζωή
Σκιαδά, ∆έσποινα Καλέζου και τους λοιπούς πρώην ∆ηµοτικούς Συµβούλους του ∆ήµου Λευκάδας,
επειδή κατηγορούνται ως υπαίτιοι, ότι στη Λευκάδα στις 4-11-2009 ενώ ήταν υπάλληλοι στους
οποίους τους είχε ανατεθεί νόµιµα η άσκηση κοινοτικής υπηρεσίας κατά την έννοια των άρθρων 13
στοιχ.α'και 263Α ΠΚ, ενεργώντας απο κοινού και κατόπιν συναπόφασης µε πρόθεση παρέβησαν τα
καθήκοντα της υπηρεσίας τους µε σκοπό να προσπορίσουν σε άλλον παράνοµο όφελος. Ειδικότερα
στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, και ενώ οι δώδεκα πρώτοι εξ αυτών ήταν δηµοτικοί σύµβουλοι στο
∆ήµο Λευκάδας ο δε δέκατος τρίτος, Βασίλειος Καββαδάς του Ηλία , ως Πρόεδρος του Τ.Σ
Κατούνας, µε πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντά τους µε τη υπ'αριθ' 354/4/11/2009 απόφαση του
ανωτέρω οργάνου, επι του 4ου θέµατος: Γνωµοδότηση ∆.Σ για αποδοχή παραχώρησης δύο
τµηµάτων γης στο ΤΑ Κατούνας απο τον Κονιδάρη για διαπλάτυνση δρόµου, την αποδοχή της
υπ'αριθ'3505/3/4/2008 Πράξης Παραχώρησης Τµηµάτων Εδάφους για δηµιουργία Κοινοτικών
δρόµων της Συµβολαιογράφου Λευκάδας Ειρήνης Ανθη µε την οποία ο ∆ηµήτριος Κονιδάρης του
Παναγιώτη, ως ιδιοκτήτης ακινήτου κειµένου Κατούνα Λευκάδας, φερόµενης εκτάσεως 144 τ.µ
προέβη στην παραχώρηση για κοινή χρήση στο ∆ήµο Λευκάδας των αναλυτικά περιγραφοµένων
στην ανωτέρω συµβολαιογραφική πράξη δύο τµηµάτων (Τ1 και Τ2) του εν λόγω ακινήτου, εµβαδού
5,31 τ.µ και 18,90 τ.µ αντίστοιχα (ως εµφαίνονται στο απο ∆εκεµβρίου 2006 τοπογραφικό διάγραµµα
του Ιωάννη Λιβιτσανου ) µε στόχο να καταστήσει αυτό οικοδοµήσιµο µε την αιτιολογία ότι το
φερόµενο ως µονοπάτι εντός της ιδιοκτησίας του ∆ηµητρίου Κονιδάρη είναι αναπόσπαστο τµήµα
αυτής και όχι κοινόχρηστη οδός, έχοντας χαρακτήρα δουλείας διόδου και εξυπηρετώντας
αποκλειστικά και µόνο την κειµένη στα νοτιοδυτικά όµορη ιδιοκτησία και ήδη µόνο τον ∆ηµήτριο
Κονοδάρη. Λαµβάνοντας την ανωτέρω απόφαση, οι κατηγορούµενοι ενήργησαν κατά παράβαση των
καθηκόντων της υπηρεσίας τους, τα οποία τους επέβαλαν να µην ψηφίσουν υπέρ της αποδοχής της
παραχώρησης των εν λόγω τµηµάτων , αφου αυτά συνιστούσαν κοινόχρηστη, απο αµνηµονεύτων
ετών οδό, µε πλάτος κυµαινόµενο απο 1,65 τ.µ έως 2,10 τ.µ , η οποία συνδέει τα δύο διακοπτόµενα
τµήµατα του εκεί κειµένου δηµοτικού δρόµου και απο την οποία επιπλέον διέρχεται τµήµα του δικτύου
ύδρευσης του οικισµού Κατούνας και είχε καταχωρηθεί στο Εθνικό κτηµατολόγιο ως δηµοτική οδός
(ΚΑΕΚ 34022ΕΚ00013/0/0), έπραξαν δε, αυτό µε σκοπό να προσπορίσουν στο ∆ηµήτριο Κονιδάρη
παράνοµο όφελος, αφου µε αυτόν τον τρόπο το οικόπεδό του θα καθίστατο οικοδοµήσιµο για
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παράβαση των άρθρων 1, 12, 13α, 14, 16, 17, 18, 26, παρ.1α, 27 παρ.1, 45, 46 παρ.α, 51, 53, 57,
61, 63, 65, 79, 80, 94 παρ.1, 259, 263 και 263Α Π.Κ,17 παρ.2 Ν.2539/1977.»

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 στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, να
παρασταθεί και να υπερασπίσει κατά την άνω δικάσιµο της 18-11-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη
µετ'αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας, τον
Κωνσταντίνο ∆ρακονταειδή ∆ήµαρχο του ∆ήµου Λευκάδας, τον Κωνσταντίνο Βλάχο, Χαράλαµπο
Βλάχο, Ζωή Σκιαδά, ∆έσποινα Καλέζου και τους λοιπούς πρώην ∆ηµοτικούς Συµβούλους του
∆ήµου Λευκάδας, επειδή κατηγορούνται ως υπαίτιοι, ότι στη Λευκάδα στις 4-11-2009 ενώ ήταν
υπάλληλοι στους οποίους τους είχε ανατεθεί νόµιµα η άσκηση κοινοτικής υπηρεσίας κατά την έννοια
των άρθρων 13 στοιχ. α' και 263Α ΠΚ, ενεργώντας απο κοινού και κατόπιν συναπόφασης µε
πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους µε σκοπό να προσπορίσουν σε άλλον
παράνοµο όφελος. Ειδικότερα στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, και ενώ οι δώδεκα πρώτοι εξ αυτών
ήταν δηµοτικοί σύµβουλοι στο ∆ήµο Λευκάδας ο δε δέκατος τρίτος, Βασίλειος Καββαδάς του Ηλία ,
ως Πρόεδρος του Τ.Σ Κατούνας, µε πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντά τους µε τη υπ'αριθ'
354/4/11/2009 απόφαση του ανωτέρω οργάνου, επι του 4ου θέµατος: Γνωµοδότηση ∆.Σ για
αποδοχή παραχώρησης δύο τµηµάτων γης στο ΤΑ Κατούνας απο τον Κονιδάρη για διαπλάτυνση
δρόµου, την αποδοχή της υπ'αριθ'3505/3/4/2008 Πράξης Παραχώρησης Τµηµάτων Εδάφους για
δηµιουργία Κοινοτικών δρόµων της Συµβολαιογράφου Λευκάδας Ειρήνης Ανθη µε την οποία ο
∆ηµήτριος Κονιδάρης του Παναγιώτη, ως ιδιοκτήτης ακινήτου κειµένου Κατούνα Λευκάδας,
φερόµενης εκτάσεως 144 τ.µ προέβη στην παραχώρηση για κοινή χρήση στο ∆ήµο Λευκάδας των
αναλυτικά περιγραφοµένων στην ανωτέρω συµβολαιογραφική πράξη δύο τµηµάτων (Τ1 και Τ2) του
εν λόγω ακινήτου, εµβαδού 5,31 τ.µ και 18,90 τ.µ αντίστοιχα (ως εµφαίνονται στο απο ∆εκεµβρίου
2006 τοπογραφικό διάγραµµα του Ιωάννη Λιβιτσανου ) µε στόχο να καταστήσει αυτό οικοδοµήσιµο
µε την αιτιολογία ότι το φερόµενο ως µονοπάτι εντός της ιδιοκτησίας του ∆ηµητρίου Κονιδάρη είναι
αναπόσπαστο τµήµα αυτής και όχι κοινόχρηστη οδός, έχοντας χαρακτήρα δουλείας διόδου και
εξυπηρετώντας αποκλειστικά και µόνο την κειµένη στα νοτιοδυτικά όµορη ιδιοκτησία και ήδη µόνο τον
∆ηµήτριο Κονοδάρη. Λαµβάνοντας την ανωτέρω απόφαση, οι κατηγορούµενοι ενήργησαν κατά
παράβαση των καθηκόντων της υπηρεσίας τους, τα οποία τους επέβαλαν να µην ψηφίσουν υπέρ της
αποδοχής της παραχώρησης των εν λόγω τµηµάτων , αφου αυτά συνιστούσαν κοινόχρηστη, απο
αµνηµονεύτων ετών οδό, µε πλάτος κυµαινόµενο απο 1,65 τ.µ έως 2,10 τ.µ , η οποία συνδέει τα δύο
διακοπτόµενα τµήµατα του εκεί κειµένου δηµοτικού δρόµου και απο την οποία επιπλέον διέρχεται
τµήµα του δικτύου ύδρευσης του οικισµού Κατούνας και είχε καταχωρηθεί στο Εθνικό κτηµατολόγιο
ως δηµοτική οδός (ΚΑΕΚ 34022ΕΚ00013/0/0), έπραξαν δε, αυτό µε σκοπό να προσπορίσουν στο
∆ηµήτριο Κονιδάρη παράνοµο όφελος, αφου µε αυτόν τον τρόπο το οικόπεδό του θα καθίστατο
οικοδοµήσιµο για παράβαση των άρθρων 1, 12, 13α, 14, 16, 17, 18, 26, παρ.1α, 27 παρ.1, 45, 46
παρ.α, 51, 53, 57, 61, 63, 65, 79, 80, 94 παρ.1, 259, 263 και 263Α Π.Κ,17 παρ.2 Ν.2539/1977.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 270/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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