Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:38/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:311/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 19η του
μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
32022/14.12.2012 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] Κώστας Αραβανής:Πρόεδρος
2)ΑραβανήςΑνδρέας
3) Σάντα-Μακρή Αικ.
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νικόλαος
7) Μαργέλης Γεώργιος
8) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπραντζουκάκης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.38-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου για
υπεράσπιση των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας α) Μαγκανάκη
Ευάγγελου του Λάμπρου Β) της Γράψα Μαρίας του Σπυρίδωνος .
Εισηγητ.: κα.Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε τα παρακάτω:
“ Περιήλθε στην υπηρεσία μου η απο 3 Ιουλίου 2012 ποινική δικογραφία ,με τα
συνημμένα αυτής έγγραφα, οποία απευθύνεται στον Κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Λευκάδας ,δυνάμει της οποίας μεταξύ των άλλων
αναφέρονται τα
εξής:Υποβάλλουμε συνημμένα σχηματισθεία δικογραφία σε βάρος των α)Μαγκανάκη
Ευάγγελου του Λάμπρου και β) Γράψα Μαρίας του Σπυρίδωνος υπαλλήλων της
Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Λευκάδας,κατηγορούμενοι για παράβαση του
άρθρ.308 σε συνδ.με αρθρ.42 Π.Κ (απόπειρα απρόκλητης σωματικής βλάβης).
Ειδικότερα αναφέρουμε ότι την 13.05'ώρα και την 13.17' 'ωρα της 13-6-2012
υποβλήθηκαν εγκλήσεις στην υπηρεσία μας απο τους Γαζή Σταμούλη του Ευαγγέλου
και ΑΡΜΑΤΑ Σπυριδούλα του Σωτηρίου αντίστοιχα κατά των ανωτέρω α) και β)
δραστών για παράβαση των ως άνω αναγραφομένων άρθρων, πράξεις που έλαβαν
χώρα την 9.30'ώρα της 13-6-2012 στον παραλιακό δρόμο Νυδριού Λευκάδας
(απειλή εξύβριση και απόπειρα απρόκλητης σωματικής βλάβης και την 11.00' και
11.32'ώρα της 13-6-2012 στο κατάστημα του ΑΤ.Ελλομένου (ψευδής

καταμήνυση ).Δράστες συνελήφθησαν και περί ώρα 14.05' της 13-6-2012 αφέθηκαν
ελεύθεροι κατόπιν προφορικής εντολής του Κου
Εισαγγελέα
Πρωτοδικών
Λευκάδας.
Κατ'ακολουθίαν των ανωτέρω καλούνται να απολογηθούν ενώπιον της Κας
Πταισματοδίκη Λευκάδας στις 4-1-2013 ,για τις ως πράξεις που τους αποδίδονται .
Επειδή οι ως άνω υπάλληλοι της δημοτικής Αστυνομίας έχουν κατα τον Ν.3852/2010
έχουν δικαίωμα υπεράσπισης ,
είσηγούμαι
να χορηγηθεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας να παρασταθεί κατά την ως
άνω ημερομηνία η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή ημερομηνία ενώπιον της Κας
Πταισματοδίκη Λευκάδας και να υπερασπίσει τους ως άνω κατηγορούμενους : 1)
Μαγκανάκη Ευάγγελο του Λάμπρου και 2) την Μαρία Γράψα του Σπυρίδωνος.
Του ότι την 13.05'ώρα και την 13.17' 'ωρα της 13-6-2012 υποβλήθηκαν εγκλήσεις
στην υπηρεσία μας απο τους Γαζή Σταμούλη του Ευαγγέλου και Αρματά Σπυριδούλα
του Σωτηρίου αντίστοιχα κατά των ανωτέρω α) και β) δραστών για παράβαση των
ως άνω αναγραφομένων άρθρων, πράξεις που έλαβαν χώρα την 9.30'ώρα της 13-62012 στον παραλιακό δρόμο Νυδριού Λευκάδας (απειλή εξύβριση και απόπειρα
απρόκλητης σωματικής βλάβης και την 11.00' και 11.32'ώρα της 13-6-2012 στο
κατάστημα του ΑΤ.Ελλομένου (ψευδής καταμήνυση ).Δράστες συνελήφθησαν και
περί ώρα 14.05' της 13-6-2012 αφέθηκαν ελεύθεροι κατόπιν προφορικής εντολής του
Κου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λευκάδας” .
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να χορηγήσει εντολή
στη δικηγόρο του Δήμου κα.Μαυρέτα Καρύδη,να παρασταθεί κατά την ως άνω
ημερομηνία η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή ημερομηνία ενώπιον της Κας
Πταισματοδίκη Λευκάδας και να υπερασπίσει τους ως άνω κατηγορούμενους : 1)
Μαγκανάκη Ευάγγελο του Λάμπρου και 2) την Μαρία Γράψα του Σπυρίδωνος.
Η Επιτροπή αφού άκουσε το Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της ,
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας να παρασταθεί κατά την ως
άνω ημερομηνία η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή ημερομηνία ενώπιον της Κας
Πταισματοδίκη Λευκάδας και να υπερασπίσει τους ως άνω κατηγορούμενους : 1)
Μαγκανάκη Ευάγγελο του Λάμπρου και 2) την Μαρία Γράψα του Σπυρίδωνος.
Του ότι την 13.05'ώρα και την 13.17' 'ωρα της 13-6-2012 υποβλήθηκαν εγκλήσεις
στην υπηρεσία μας απο τους Γαζή Σταμούλη του Ευαγγέλου και Αρματά Σπυριδούλα
του Σωτηρίου αντίστοιχα κατά των ανωτέρω α) και β) δραστών για παράβαση των ως
άνω αναγραφομένων άρθρων, πράξεις που έλαβαν χώρα την 9.30'ώρα της 13-6-2012
στον παραλιακό δρόμο Νυδριού Λευκάδας (απειλή εξύβριση και απόπειρα
απρόκλητης σωματικής βλάβης και την 11.00' και 11.32'ώρα της 13-6-2012 στο
κατάστημα του ΑΤ.Ελλομένου (ψευδής καταμήνυση ).Δράστες συνελήφθησαν και περί
ώρα 14.05' της 13-6-2012 αφέθηκαν ελεύθεροι κατόπιν προφορικής εντολής του Κου
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 311/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΚΩΣΤΑΣ Α . ΑΡΑΒΑΝΗΣ

