Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:7/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:84/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 22η του
μήνα Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 6430/16.3.2012
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]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νικόλαος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
8ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ,για ορισμό δικηγόρου σχετικά με
υπόθεση κ. Γιαννούτσου Πέτρου , Αντιδήμαρχου Καστού.
Εισηγ: κ.Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε ότι:
«Περιήλθαν στην υπηρεσία μου οι κλήσεις,
Α.Η με ΑΒΜ 684/2008 που αφορούν σε υπόθεση για το αδίκημα της ψευδούς
καταμήνυσης και συκοφαντικής δυσφήμησης.
Β.Η με ΑΒΜ 663/2011 υπόθεση για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.
Γ Η με ΑΒΜ 685/2008 υπόθεση για το αδίκημα του άρθρου 34 παρ.12 ν2696/1999
και απείθεια.
Οι ως άνω υποθέσεις εισάγονται για να συζητηθούν ενώπιον του Εφετείου Δυτικής
Στερεάς Ελλάδας κατά την δικάσιμο της 3 ης Απριλίου 2012 η σε κάθε μετ’αναβολή
συνεδρίαση αυτού.
Οι ως άνω κατηγορίες στρέφονται κατά του νυν Αντιδημάρχου Καστού Πέτρου
Γιαννούτσου και οι οποίες αφορούν για πράξεις του η παραλείψεις κατά την
ενάσκηση των καθηκόντων αυτού ως πρώην Κοινοτάρχη Καστού.

Επειδή τον φάκελο της δικογραφίας προς υπεράσπιση του Αντιδημάρχου Πέτρου
Γιαννούτσου τον έχουν οι Δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Μαρία
Τζεφριού και Ιωάννης Θεριανός ως εκ τούτου εκ του Κώδικος Δεοντολoγίας
Δικηγόρων συνάγεται ότι είναι εύλογο και σκόπιμο να υπερασπίσουν τον
Αντιδήμαρχο Πέτρο Γιαννούτσο οι Δικηγόροι Μαρία Τζεφριού και Ιωάννης Θεριανός.
Επειδή οι ως άνω δικηγόροι έχουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο Ποινικό
δίκαιο, εισηγούμαι στην οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,
να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον να αποφασίσει περί της εντολής ορισμού
συνηγόρου
και να ανατεθούν οι
ως άνω υποθέσεις
υπεράσπισης του
κατηγορούμενου ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, στους Μαρία
Τζεφριού και Ιωάννη Θεριανό ,δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας κατά
τη δικάσιμο της 3ης Απριλίου 2012,η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο, ως
και να υποστηρίξουν τα δικαιώματα του Αντιδημάρχου του Δήμου Λευκάδας με κάθε
νόμιμο τρόπο».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
με τον ορισμό των παραπάνω δικηγόρων για την παραπάνω υπόθεση του
Αντιδημάρχου κ.Γιαννούτσου Πέτρου.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Με έξι (6) ψήφους υπέρ και δύο (2) παρών, των κ.Μπραντζουκάκη και Μαργέλη
Και αναθέτει τις παραπάνω υποθέσεις υπεράσπισης του κατηγορούμενου
κ.Γιαννούτσου Πέτρου, Αντιδήμαρχου Καστού, ενώπιον του Εφετείου Δυτικής
Στερεάς Ελλάδας, στους Μαρία Τζεφριού και Ιωάννη Θεριανό ,δικηγόρους του
Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας κατά τη δικάσιμο της 3ης Απριλίου 2012, ή σε
οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο, ως και να υποστηρίξουν τα δικαιώματα
του Αντιδημάρχου του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο τρόπο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 84/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

