ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 25ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:162/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 5 του μήνα Ιουνίου του έτους 2018,
ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ:
11017/1-6-2018 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σέρβος Κων/νος
3. Καββαδάς Θωμάς
4. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

πρώην Δημάρχου του Δήμου
ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό Δικηγόρου για υπεράσπιση του
Λευκάδας Αραβανή Kων/νου του Ανδρέα, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας κατά την
δικάσιμο της 19/6/2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρο του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της δικηγόρου του
Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση μου το αριθ’. 44/2018 κλητήριο Θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Λευκάδας ,δυνάμει του οποίου επάγονται τα ακόλουθα:
Κατηγορείται ο Κων/νος Αραβανής του Ανδρέα, ως υπαίτιος του ότι στη Λευκάδα στις 6-6-2013, με πρόθεση,
ως υπάλληλος από πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει σε άλλον
παράνομο όφελος και ειδικότερα στον παραπάνω τόπο και χρόνο, ως Δήμαρχος Λευκάδας, εξέδωσε την
υπ’αριθ’15442/6-6-2013 απόφαση με θέμα <<Απευθείας ανάθεση προμήθειας οικοδομικών υλικών για τις
ανάγκες του Δήμου Λευκάδας>>, με την οποία ενέκρινε την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τον πεζόδρομο
των ιχθυοτροφείων στην δυτική παραλία Λευκάδας στην επιχείρηση Κοντογεώργης και Σια ΟΕ, ποσού
15.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και ανέθεσε στην ανωτέρω εταιρία την προμήθεια των
σχετικών υλικών και συγκεκριμένα τσιμέντου συσκευασμένου σε σάκο 50 kgr ,αμμοχάλικου, σίδερου
Φ10,κυβόλιθου ορθογωνικής διατομής 20χ10χ6και άμμου- και με την υπ’αριθ’15435/6/6/3013 απόφαση με
θέμα <<Απευθείας ανάθεση παροχής εργασιών πλακόστρωσης πεζοδρομίου δυτικής παραλίας>> ανέθεσε
στο Γεώργιο Χόρτη, εργολάβο δημοσίων έργων την εκτέλεση εργασιών κατασκευής πλακόστρωσης με
τεχνητούς κυβόλιθους ορθογωνικής διατομής στην δυτική παραλία της πόλης της Λευκάδας, εμβαδού 1020
τ.μ έναντι του ποσού 12.300,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, μολονότι οι ανωτέρω δύο
συμβάσεις- προμήθειας υλικών κατασκευής έργου-συνιστούσαν ενιαίο έργο, εφόσον αποσκοπούσαν στο ίδιο
ενιαίο αποτέλεσμα, προβαίνοντας με τον τρόπο αυτό στην κατάτμηση του ίδιου ενιαίου έργου, η συνολική αξία
του οποίου υπερέβαινε το ποσό των 20.000,00 ευρώ, προκειμένου να προβεί στην καταστρατήγηση της
διάταξης του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 και να ακολουθήσει τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
αντί της προσήκουσας του πρόχειρου διαγωνισμού. Ενήργησε δε με τον παραπάνω τρόπο με σκοπό να
ωφελήσει παράνομα τους ανωτέρω εργολάβους.
Για παράβαση των άρθρων 1,13α,14,26 παρ.1,27,51,53,79,259.ΠΚ,εν συνδ.΄με το άρθρο 83 παρ.1
Ν.2362/1995,όπως τα ποσά αναπροσαρμόστηκαν με την ΥΑ 35130/739/9.8.2010
Επειδή ο ως άνω κατηγορείται στα πλαίσια των υπηρεσιακών του καθηκόντων του με την ιδιότητα του πρώην
Δημάρχου
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
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Εισηγούμαι να χορηγηθεί εντολή στις Δικηγόρους του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα
Καρύδη και Αικατερίνη Τσερέ από κοινού ή κάθε μια χωριστά, να παρασταθούν και να υπερασπίσουν τον
Αραβανή Kων/νο του Ανδρέα, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιμο της
19/6/2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, διότι κατηγορείται ως υπαίτιος του
ότι στη Λευκάδα στις 6-6-2013, με πρόθεση, ως υπάλληλος από πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της
υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει σε άλλον παράνομο όφελος και ειδικότερα στον παραπάνω τόπο
και χρόνο, ως Δήμαρχος Λευκάδας, εξέδωσε την υπ’αριθ’15442/6-6-2013 απόφαση με θέμα <<Απευθείας
ανάθεση προμήθειας οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας>>, με την οποία ενέκρινε την
προμήθεια οικοδομικών υλικών για τον πεζόδρομο των ιχθυοτροφείων στην δυτική παραλία Λευκάδας στην
επιχείρηση Κοντογεώργης και Σια ΟΕ ,ποσού 15.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και ανέθεσε
στην ανωτέρω εταιρία την προμήθεια των σχετικών υλικών και συγκεκριμένα τσιμέντου συσκευασμένου σε
σάκο 50 kgr ,αμμοχάλικου, σίδερου Φ10,κυβόλιθου ορθογωνικής διατομής 20χ10χ6και άμμου- και με την
υπ’αριθ’15435/6/6/3013 απόφαση με θέμα <<Απευθείας ανάθεση παροχής εργασιών πλακόστρωσης
πεζοδρομίου δυτικής παραλίας>> ανέθεσε στο Γεώργιο Χόρτη, εργολάβο δημοσίων έργων την εκτέλεση
εργασιών κατασκευής πλακόστρωσης με τεχνητούς κυβόλιθους ορθογωνικής διατομής στην δυτική παραλία
της πόλης της Λευκάδας, εμβαδού 1020 τ.μ έναντι του ποσού 12.300,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
23%, μολονότι οι ανωτέρω δύο συμβάσεις- προμήθειας υλικών κατασκευής έργου-συνιστούσαν ενιαίο έργο,
εφόσον αποσκοπούσαν στο ίδιο ενιαίο αποτέλεσμα, προβαίνοντας με τον τρόπο αυτό στην κατάτμηση του
ίδιου ενιαίου έργου, η συνολική αξία του οποίου υπερέβαινε το ποσό των 20.000,00 ευρώ,προκειμένου να
προβεί στην καταστρατήγηση της διάταξης του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 και να ακολουθήσει τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης αντί της προσήκουσας του πρόχειρου διαγωνισμού. Ενήργησε δε με τον
παραπάνω τρόπο με σκοπό να ωφελήσει παράνομα τους ανωτέρω εργολάβους.
Για παράβαση των άρθρων 1,13α,14,26 παρ.1,27,51,53,79,259.ΠΚ,εν συνδ.΄με το άρθρο 83 παρ.1
Ν.2362/1995,όπως τα ποσά αναπροσαρμόστηκαν με την ΥΑ 35130/739/9.8.2010.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
Χορηγεί εντολή στις Δικηγόρους του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη και Αικατερίνη
Τσερέ από κοινού ή κάθε μια χωριστά, να παρασταθούν και να υπερασπίσουν τον Αραβανή Kων/νο του
Ανδρέα, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 19/6/2018 ή σε
οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, διότι κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στη Λευκάδα
στις 6-6-2013, με πρόθεση, ως υπάλληλος από πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό
να προσπορίσει σε άλλον παράνομο όφελος και ειδικότερα στον παραπάνω τόπο και χρόνο, ως Δήμαρχος
Λευκάδας, εξέδωσε την υπ’αριθ’15442/6-6-2013 απόφαση με θέμα <<Απευθείας ανάθεση προμήθειας
οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας>>, με την οποία ενέκρινε την προμήθεια
οικοδομικών υλικών για τον πεζόδρομο των ιχθυοτροφείων στην δυτική παραλία Λευκάδας στην επιχείρηση
Κοντογεώργης και Σια ΟΕ ,ποσού 15.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και ανέθεσε στην
ανωτέρω εταιρία την προμήθεια των σχετικών υλικών και συγκεκριμένα τσιμέντου συσκευασμένου σε σάκο
50 kgr ,αμμοχάλικου, σίδερου Φ10,κυβόλιθου ορθογωνικής διατομής 20χ10χ6και άμμου- και με την
υπ’αριθ’15435/6/6/3013 απόφαση με θέμα <<Απευθείας ανάθεση παροχής εργασιών πλακόστρωσης
πεζοδρομίου δυτικής παραλίας>> ανέθεσε στο Γεώργιο Χόρτη, εργολάβο δημοσίων έργων την εκτέλεση
εργασιών κατασκευής πλακόστρωσης με τεχνητούς κυβόλιθους ορθογωνικής διατομής στην δυτική παραλία
της πόλης της Λευκάδας, εμβαδού 1020 τ.μ έναντι του ποσού 12.300,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
23%, μολονότι οι ανωτέρω δύο συμβάσεις- προμήθειας υλικών κατασκευής έργου-συνιστούσαν ενιαίο έργο,
εφόσον αποσκοπούσαν στο ίδιο ενιαίο αποτέλεσμα, προβαίνοντας με τον τρόπο αυτό στην κατάτμηση του
ίδιου ενιαίου έργου, η συνολική αξία του οποίου υπερέβαινε το ποσό των 20.000,00 ευρώ,προκειμένου να
προβεί στην καταστρατήγηση της διάταξης του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 και να ακολουθήσει τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης αντί της προσήκουσας του πρόχειρου διαγωνισμού. Ενήργησε δε με τον
παραπάνω τρόπο με σκοπό να ωφελήσει παράνομα τους ανωτέρω εργολάβους.
Για παράβαση των άρθρων 1,13α,14,26 παρ.1,27,51,53,79,259.ΠΚ,εν συνδ.΄με το άρθρο 83 παρ.1
Ν.2362/1995,όπως τα ποσά αναπροσαρμόστηκαν με την ΥΑ 35130/739/9.8.2010.»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 162/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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Τα Μέλη

