ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 21/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 163/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 17η του
µήνα Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 16318/12.6.14
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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Καρτάνος Ιωάννης
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Απόντες
1. Σάντα – Μακρή Αικατερίνη
2. Μαργέλης Γεώργιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Μπραντζουκάκης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , Υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 8ο της Η.∆. : της αριθ.21/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας για
παράσταση και υποστήριξη-υπεράσπιση της Ζωϊτσας Σκιαδά Πετούση,
Αντιδηµάρχου ∆ήµου Λευκάδας, και των υπολοίπων συγκατηγορουµένων αυτής,
στην συνεδρίαση της 24ης-6-2014 ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου
Λευκάδας
Εισηγήτρια : Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος του ∆ήµου
Η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, εισηγούµενη το θέµα, διάβασε
στην Ο.Ε. την εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής:
“Περιήλθε στην υπηρεσία µου το αριθ' 31/2014 κλητήριο θέσπισµα ,δυνάµει του
οποίου επάγονται τα ακόλουθα: ο Χαράλαµπος Βλάχος η Ζωή Πετούση Σκιαδά η
Ελένη Κατωπόδη και η ∆έσπω Γράψα Καλέζου ως και οκτώ υπόλοιποι πρώην
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι :
Kατηγορούνται ως υπαίτιοι του ότι στη Λευκάδα την 25/11/2009 ως υπάλληλοι κατά
την έννοια του άρθρου 13 περ.α'ΠΚ δηλαδή ως πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί
άσκηση δηµοτικής υπηρεσίας µε πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντά τους που
απορρέουν από αυτή µε σκοπό να προσπορίσουν σε άλλους παράνοµο όφελος και
συγκεκριµένα ,ο µεν πρώτος κατηγορούµενος Αντώνιος Κόγκας του ∆ιονυσίου ως
σύµβουλος εισηγητής θέµατος,ο δεύτερος κατηγορούµενος ,Βασίλειος Φέτσης του
Νικολάου ως ∆ήµαρχος Λευκάδας, η τρίτη κατηγορουµένη, Σοφία Βρεττού-Αιλερς
του Αποστόλου, ως πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας και οι λοιποί
κατηγορούµενοι ως δηµοτικοί σύµβουλοι µε πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντά τους
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µε την υπ'αριθ'369/2009 απόφαση του ανωτέρω συλλογικού οργάνου στην
αριθµ.πρακτικών 31/09 συνεδρίαση, επι του συζητηθέντος θέµατος: <<Απόφαση ∆.Σ
για µονοπάτι στη δυτική πλευρά του Φρυνίου, µε σκοπό να προσπορίσουν σε
άλλους παράνοµο όφελος. Ειδικότερα, λαµβάνοντας αυθαίρετα υπόψη το απο
Σεπτέµβριο έτους 2009 συνταχθέν τοπογραφικό διάγραµµα του Πολιτικού Μηχανικού
Κων/νου ∆ιαµαντή κατέληξαν στο να λάβουν απόφαση περί ύπαρξης µονοπατιού
από αµνηµονεύτων χρόνων στη δυτική πλευρά του οικισµού Φρυνίου, το οποίο έχει
έναρξη από το σηµείο που βρίσκονται τα σπίτια-ιδιοκτησίες των ∆ουβίτσα και
Βλάχου ,συνεχίζει µε κυµαινόµενο πλάτος 0,80µ-1,80 µ. σύµφωνα µε το ανωτέρω
τοπογραφικό και συναντά το δρόµο προς Ι.Μ Φανερωµένης και Μετόχιο της
Ανάληψης. Οµως,µε την απόφαση αυτοί οι κατηγορούµενοι παρέβησαν το νόµιµο
υπηρεσιακό τους καθήκον, σύµφωνα µε το οποίο ,κατά τη λήψη αποφάσεων σε
τέτοιας φύσεως υποθέσεις, θα έπρεπε να συµβουλευτούν και να λάβουν υπόψη τις
αποτυπώσεις του Κτηµατογραφικού ∆ιαγράµµατος του Οργανισµού Κτηµατολογίου
και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας του Κτηµατολογικού Γραφείου Λευκάδας ,οι οποίες
για τη συγκεκριµένη περίπωση αποτύπωναν όχι µονοπάτι, αλλά ανώνυµη δηµοτική
οδό µε πολύ µεγαλύτερο πλάτος, ήτοι 3-4 µ. Επίσης, κατά παράβαση καθήκοντος
δεν αιτιολόγησαν µε ειδική εµπεριστατωµένη αιτιολογία για ποίους λόγους δηµόσιου
συµφέροντος η κοινής ωφέλειας οδηγήθηκαν σε απόκλιση απο την καταχώρηση της
ανώνυµης δηµοτικής οδού στο Κτηµατολογικό γραφείο Λευκάδας, αλλά βασίστηκαν
αυθαιρέτως στην απλή κρίση µη επαιόντων µαρτύρων. Ακόµη προέβησαν µε την ως
άνω απόφαση σε διαφοροποίηση
από την ήδη υπάρχουσα αποτύπωσηκαταχώρηση στο Κτηµατολογικό γραφείο Λευκάδας χωρίς κατά παράβαση
καθήκοντος να λάβουν προηγουµένως τη σύµφωνη έγγραφη αποδοχή των όµορων
ιδιοκτητών και, τέλος ,µε το περιεχόµενο της συγκεκριµένης αποφάσεως τους, όπου
λόγω διαφορετικού χαρακτηρισµού της συγκεκριµένης οδού σε απλό µονοπάτι,
µειώθηκε αναγκαστικά η έκτασή της και κυρίως το πλάτος της, παραιτήθηκαν κατά
παράβαση καθήκοντος για λογαριασµό του ∆ήµου από κοινόχρηστη περιουσία του
χωρίς καµιά ειδική παράβαση της νοµιµότητας και των στοιχείων που έπρεπε να
λάβουν υπόψη τους, αλλά και χωρίς αυτή να έχει την απαραίτητη αιτιολόγηση ως
προς το τελικά υιοθετηθέν περιεχόµενο, σκόπευαν να προσπορίσουν παράνοµο
όφελος σε όµορους ιδιοκτήτες της επίµαχης οδού και δη στους Ευστάθιο ∆ουβίτσα,
∆ήµητρα Ζαβιτσάνου, Γεράσιµο Βλάχο και Σοφία ∆ουβίτσα,οι οποίοι επιδίωκαν να
προβούν σε παράτυπη νοµιµοποίηση δικών τους ιδιοκτησιών µέσω της αλλαγής
χαρακτηρισµού της ανώνυµης δηµοτικής οδού και κυρίως της µειώσεως του πλάτους
της.
Επειδή η ως άνω υπόθεση είναι πολιτική και εκκρεµούν απειρα όσα
Πολιτικά
∆ικαστήρια .

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να συζητηθεί το παρόν θέµα και να αποφασίσει η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου
Λευκάδας να χορηγήσει εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας
προς
υπεράσπιση της ως άνω κατηγορουµένης Ζωής Σκιαδά -Πετούση Αντιδηµάρχου του
∆ήµου Λευκάδας ως και των πρώην δηµοτικών Συµβούλων Χαράλαµπου Βλάχου,
Ελένης Κατωπόδη και ∆έσπω Γράψα -Καλέζου κατά την δικάσιµο της 24-6-2014 ή
σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, επειδή κατηγορούνται ως
υπαίτιοι µε τα υπόλοιπα µέλη του πρώην ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Λευκάδας, του ότι:
στη Λευκάδα την 25/11/2009 ως υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 13
περ.α'ΠΚ δηλαδή ως πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί άσκηση δηµοτικής
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υπηρεσίας µε πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντά τους που απορρέουν από αυτή µε
σκοπό να προσπορίσουν σε άλλους παράνοµο όφελος και συγκεκριµένα ,ο µεν
πρώτος κατηγορούµενος Αντώνιος Κόγκας του ∆ιονυσίου ως σύµβουλος εισηγητής
θέµατος, ο δεύτερος κατηγορούµενος ,Βασίλειος Φέτσης του Νικολάου ως ∆ήµαρχος
Λευκάδας,η τρίτη κατηγορουµένη, Σοφία Βρεττού-Αιλερς του Αποστόλου,ως
πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας και οι λοποί κατηγορούµενοι ως
δηµοτικοί σύµβουλοι µε πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντά τους µε την
υπ'αριθ'369/2009
απόφαση
του
ανωτέρω
συλλογικού
οργάνου
στην
αριθµ.πρακτικών 31/09 συνεδρίαση, επι του συζητηθέντος θέµατος: <<Απόφαση ∆.Σ
για µονοπάτι στη δυτική πλευρά του Φρυνίου, µε σκοπό να προσπορίσουν σε
άλλους παράνοµο όφελος. Ειδικότερα, λαµβάνοντας αυθαίρετα υπόψη το απο
Σεπτέµβριο έτους 2009 συνταχθέν τοπογραφικό διάγραµµα του Πολιτικού Μηχανικού
Κων/νου ∆ιαµαντή κατέληξαν στο να λάβουν απόφαση περί ύπαρξης µονοπατιού
απο αµνηµονεύτων χρόνων στη δυτική πλευρά του οικισµού Φρυνίου, το οποίο έχει
έναρξη απο το σηµείο που βρίσκονται τα σπίτια-ιδιοκτησίες των ∆ουβίτσα και
Βλάχου ,συνεχίζει µε κυµαινόµενο πλάτος 0,80µ-1,80 µ. σύµφωνα µε το ανωτέρω
τοπογραφικό και συναντά το δρόµο προς Ι.Μ Φανερωµένης και Μετόχιο της
Ανάληψης. Οµως, µε την απόφαση αυτοί οι κατηγορούµενοι παρέβησαν το νόµιµο
υπηρεσιακό τους καθήκον, σύµφωνα µε το οποίο ,κατά τη λήψη αποφάσεων σε
τέτοιας φύσεως υποθέσεις,θα έπρεπε να συµβουλευτούν και να λάβουν υπόψη τις
αποτυπώσεις του Κτηµατογραφικού ∆ιαγράµµατος του Οργανισµού Κτηµατολογίου
και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας του Κτηµατολογικού Γραφείου Λευκάδας, οι οποίες
για τη συγκεκριµένη περίπωση αποτύπωναν όχι µονοπάτι,αλλά ανώνυµη δηµοτική
οδό µε πολύ µεγαλύτερο πλάτος,ήτοι 3-4 µ. Επίσης, κατά παράβαση καθήκοντος δεν
αιτιολόγησαν µε ειδική εµπεριστατωµένη αιτιολογία για ποίους λόγους δηµόσιου
συµφέροντος η κοινής ωφέλειας οδηγήθηκαν σε απόκλιση απο την καταχώρηση της
ανώνυµης δηµοτικής οδού στο Κτηµατολογικό γραφείο Λευκάδας, αλλά βασίστηκαν
αυθαιρέτως στην απλή κρίση µη επαιόντων µαρτύρων. Ακόµη προέβησαν µε την ως
άνω απόφαση σε διαφοροποίηση
απο την ήδη υπάρχουσα αποτύπωσηκαταχώρηση στο Κτηµατολογικό γραφείο Λευκάδας χωρίς κατά παράβαση
καθήκοντος να λάβουν προηγουµένως τη σύµφωνη έγγραφη αποδοχή των όµορων
ιδιοκτητών και, τέλος ,µε το περιεχόµενο της συγκεκριµένης αποφάσεως τους, όπου
λόγω διαφορετικού χαρακτηρισµού της συγκεκριµένης οδού σε απλό µονοπάτι,
µειώθηκε αναγκαστικά η έκτασή της και κυρίως το πλάτος της, παραιτήθηκαν κατά
παράβαση καθήκοντος για λογαριασµό του ∆ήµου απο κοινόχρηστη περιουσία του
χωρίς καµιά ειδική παράβαση της νοµιµότητας και των στοιχείων που έπρεπε να
λάβουν υπόψη τους, αλλά και χωρίς αυτή να έχει την απαραίτητη αιτιολόγηση ως
προς το τελικά υιοθετηθέν περιεχόµενο, σκόπευαν να προσπορίσουν παράνοµο
όφελος σε όµορους ιδιοκτήτες της επίµαχης οδού και δη στους Ευστάθιο ∆ουβίτσα,
∆ήµητρα Ζαβιτσάνου, Γεράσιµο Βλάχο και Σοφία ∆ουβίτσα,οι οποίοι επιδίωκαν να
προβούν σε παράτυπη νοµιµοποίηση δικών τους ιδιοκτησιών µέσω της αλλαγής
χαρακτηρισµού της ανώνυµης δηµοτικής οδού και κυρίως της µειώσεως του πλάτους
της.
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 προς υπεράσπιση της
ως άνω κατηγορουµένης
Ζωής Σκιαδά -Πετούση Αντιδηµάρχου του ∆ήµου
Λευκάδας ως και των πρώην δηµοτικών Συµβούλων: Χαράλαµπου Βλάχου ,Ελένης
Κατωπόδη και ∆έσπω Γράψα -Καλέζου κατά την δικάσιµο της 24-6-2014 ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο επειδή κατηγορούνται ως
υπαίτιοι µε τα υπόλοιπα µέλη του πρώην ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Λευκάδας, του ότι:
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στη Λευκάδα την 25/11/2009 ως υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 13
περ.α'ΠΚ δηλαδή ως πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί άσκηση δηµοτικής
υπηρεσίας µε πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντά τους που απορρέουν από αυτή µε
σκοπό να προσπορίσουν σε άλλους παράνοµο όφελος και συγκεκριµένα ,ο µεν
πρώτος κατηγορούµενος Αντώνιος Κόγκας του ∆ιονυσίου ως σύµβουλος εισηγητής
θέµατος, ο δεύτερος κατηγορούµενος ,Βασίλειος Φέτσης του Νικολάου ως ∆ήµαρχος
Λευκάδας,η τρίτη κατηγορουµένη, Σοφία Βρεττού-Αιλερς του Αποστόλου,ως
πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας και οι λοποί κατηγορούµενοι ως
δηµοτικοί σύµβουλοι µε πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντά τους µε την
υπ'αριθ'369/2009 απόφαση του ανωτέρω συλλογικού οργάνου στην αριθµ.
πρακτικών 31/09 συνεδρίαση, επι του συζητηθέντος θέµατος: <<Απόφαση ∆.Σ για
µονοπάτι στη δυτική πλευρά του Φρυνίου, µε σκοπό να προσπορίσουν σε άλλους
παράνοµο όφελος. Ειδικότερα, λαµβάνοντας αυθαίρετα υπόψη το απο Σεπτέµβριο
έτους 2009 συνταχθέν τοπογραφικό διάγραµµα του Πολιτικού Μηχανικού Κων/νου
∆ιαµαντή κατέληξαν στο να λάβουν απόφαση περί ύπαρξης µονοπατιού απο
αµνηµονεύτων χρόνων στη δυτική πλευρά του οικισµού Φρυνίου, το οποίο έχει
έναρξη απο το σηµείο που βρίσκονται τα σπίτια-ιδιοκτησίες των ∆ουβίτσα και
Βλάχου ,συνεχίζει µε κυµαινόµενο πλάτος 0,80µ-1,80 µ. σύµφωνα µε το ανωτέρω
τοπογραφικό και συναντά το δρόµο προς Ι.Μ Φανερωµένης και Μετόχιο της
Ανάληψης. Οµως, µε την απόφαση αυτοί οι κατηγορούµενοι παρέβησαν το νόµιµο
υπηρεσιακό τους καθήκον, σύµφωνα µε το οποίο ,κατά τη λήψη αποφάσεων σε
τέτοιας φύσεως υποθέσεις,θα έπρεπε να συµβουλευτούν και να λάβουν υπόψη τις
αποτυπώσεις του Κτηµατογραφικού ∆ιαγράµµατος του Οργανισµού Κτηµατολογίου
και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας του Κτηµατολογικού Γραφείου Λευκάδας, οι οποίες
για τη συγκεκριµένη περίπωση αποτύπωναν όχι µονοπάτι,αλλά ανώνυµη δηµοτική
οδό µε πολύ µεγαλύτερο πλάτος,ήτοι 3-4 µ. Επίσης, κατά παράβαση καθήκοντος δεν
αιτιολόγησαν µε ειδική εµπεριστατωµένη αιτιολογία για ποίους λόγους δηµόσιου
συµφέροντος η κοινής ωφέλειας οδηγήθηκαν σε απόκλιση απο την καταχώρηση της
ανώνυµης δηµοτικής οδού στο Κτηµατολογικό γραφείο Λευκάδας, αλλά βασίστηκαν
αυθαιρέτως στην απλή κρίση µη επαιόντων µαρτύρων. Ακόµη προέβησαν µε την ως
άνω απόφαση σε διαφοροποίηση
απο την ήδη υπάρχουσα αποτύπωσηκαταχώρηση στο Κτηµατολογικό γραφείο Λευκάδας χωρίς κατά παράβαση
καθήκοντος να λάβουν προηγουµένως τη σύµφωνη έγγραφη αποδοχή των όµορων
ιδιοκτητών και, τέλος ,µε το περιεχόµενο της συγκεκριµένης αποφάσεως τους, όπου
λόγω διαφορετικού χαρακτηρισµού της συγκεκριµένης οδού σε απλό µονοπάτι,
µειώθηκε αναγκαστικά η έκτασή της και κυρίως το πλάτος της, παραιτήθηκαν κατά
παράβαση καθήκοντος για λογαριασµό του ∆ήµου απο κοινόχρηστη περιουσία του
χωρίς καµιά ειδική παράβαση της νοµιµότητας και των στοιχείων που έπρεπε να
λάβουν υπόψη τους, αλλά και χωρίς αυτή να έχει την απαραίτητη αιτιολόγηση ως
προς το τελικά υιοθετηθέν περιεχόµενο, σκόπευαν να προσπορίσουν παράνοµο
όφελος σε όµορους ιδιοκτήτες της επίµαχης οδού και δη στους Ευστάθιο ∆ουβίτσα,
∆ήµητρα Ζαβιτσάνου, Γεράσιµο Βλάχο και Σοφία ∆ουβίτσα,οι οποίοι επιδίωκαν να
προβούν σε παράτυπη νοµιµοποίηση δικών τους ιδιοκτησιών µέσω της αλλαγής
χαρακτηρισµού της ανώνυµης δηµοτικής οδού και κυρίως της µειώσεως του πλάτους
της.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 163/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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