Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:34/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:233/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 21η του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.29925/
17.10.2013 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 εξι(6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σάντα –Μακρή Αικατερ.
6) Σκιαδά Ζωή(αν/κό µέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπραντζουκάκης Νίκος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
11ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.34-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. για χορήγηση εντολής, στη δικηγορική
εταιρεία ΘΕΡΙΑΝΟΣ-ΤΖΕΦΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ για υπεράσπιση του
Αντιδηµάρχου Πέτρου Γιαννούτσου, κατά τη δικάσιµο την 22-10-2013 ή σε
οποιαδήποτε µετ΄αναβολή δικάσιµο, ενώπιον του Τριµελούς Πλ/κείου
Λευκάδας, για παράβαση καθήκοντος-(ΑΒΜ 886/2010).
Εισηγ: Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου

Η Εισηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου το ΑΒ Ωρ75/2012 και ABM/886/10και 2106/2010
κλητήριο θέσπισµα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας, δυνάµει του οποίου
µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Ο Πέτρος Γιαννούτσος του Γεωργίου κάτοικος Καστού Νοµού Λευκάδας,
Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στον Καστό Λευκάδας την 6-5-2010, εν γνώσει
του καταµήνυσε άλλον ψευδώς ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη µε σκοπό να
προκαλέσει την καταδίωξή του γ'αυτήν και συγκεκριµένα ,στον παραπάνω τόπο και
χρόνο αριθµ.πρωτ.470/26-4-2010 έγγραφο της Κοινότητας Καστού που υπέγραφε ο
ίδιος,ως πρόεδρος της Κοινότητας Καστού και το οποίο απευθυνόταν προς τον νυν
εγκαλούντα Γεώργιο Τριλίβα του Γερασίµου, κάτοικο Καστού στο στοιχ.6 του οποίου
εγγράφου, αναφερόταν ότι δήθεν είχαν προκύψει,µετά απο αντιπαραβολή,διαφορές

ανάµεσα στα αποσπάσµατα των πρακτικών των συνεδριασεων του Κοινοτικού
Συµβουλίου που ο εγκαλών, ως κοινοτικός υπάλληλος-γραµµατέας της Κοινότητας
Καστού, τηρούσε στο αρχείο του και στις αντίστοιχες αποφάσεις που είχαν
υποβληθεί σε διάφορες υπηρεσίες και ότι οι διαφορές αυτές οφειλόταν σε πληµµελή
εκ µέρους του εγκαλούντος τήρηση των πρακτικών και αντιγραφή των αποφάσεων.
Το κατά τα παραπάνω περιεχόµενο του ρηθέντος εγγράφου, το οποίο έλαβε
ΑΒΜ886/2010 είναι ψευδές ,καθόσον η αλήθεια την οποία ο κατηγορούµενος
γνώριζε, ήταν ότι ο νυν εγκαλών ,Γεώργιος Τριλίβας του Γερασίµου, ως γραµµατέας
της Κοινότητας Καστού, µε σχολαστικότητα και συνέπεια τηρούσε τα πρακτικά των
συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συµβουλίου και συνέτασσε τα αντίγραφα των
αντίστοιχων αποφάσεων κι ότι δεν υπήρχαν ,απο δική του ευθύνη η αµέλεια,
διαφορές µεταξύ του περιεχοµένου των αποσπασµάτων των εν λόγω πρακτικών και
των αντίστοιχων αποφάσεων που είχαν υποβληθεί σε διάφορες
υπηρεσίες
κοινοποιήθηκε δε το εν λόγω έγγραφο από τον κατηγορούµενο εν γνώσει της
αληθείας, µε σκοπό να κινηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του καταµηνυθέντος,
Γεωργίου Τριλίβα του Γερασίµου. Ωστόσο,επι της ανωτέρω µήνυσης, διενεργήθηκε
προκαταρκτική εξέταση για την πράξη της παράβασης καθήκοντος, µετά το πέρας
της οποίας εξεδόθη η υπ΄αριθµ.61/2012
αναφορά
του κ.Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Λευκάδας, δυνάµει της οποίας η υπόθεση
αρχειοθετήθηκε
κατ'άρθρο 43 ΚΠ∆ ως ουσία αβάσιµη ,ενέργεια η οποία έλαβε την
υπ'αριθµ.πρωτ.221/2012 έγκριση του κ.Εισαγγελέα Εφετών ∆υτικής Στερεάς
Ελλάδας.
Επειδή την ως ως άνω υπόθεση την έχει αναλάβει απο το έτος 2010 να µελετήσει
και να υπερασπισθεί τον ως άνω Αντιδήµαρχο Κο Πέτρο Γιαννούτσο η ∆ικηγορική
εταιρεία <<ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ-ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΦΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ>>
Επειδή στην ως άνω ∆ικηγορική εταιρεία εχουν εξειδικευµένες γνώσεις στο Ποινικό
δίκαιο .
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να χορηγηθεί εντολή στην ∆ικηγορική εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ -ΜΑΡΙΑ
ΤΖΕΦΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ να παρασταθούν κατά την ως άνω δικάσιµο 22-102013 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Λευκάδας και να υπερασπίσει τον Πέτρο Γιαννούτσο του
Γεωργίου κάτοικο Καστού Νοµού Λευκάδας Αντιδήµαρχο που κατηγορείται ως
υπαίτιος του ότι στον Καστό Λευκάδας την 6-5-2010, εν γνώσει του καταµήνυσε
άλλον ψευδώς ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη µε σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξή
του γ'αυτήν και συγκεκριµένα ,στον παραπάνω τόπο και χρόνο αριθµ.πρωτ.470/264-2010 έγγραφο της Κοινότητας Καστού που υπέγραφε ο ίδιος,ως πρόεδρος της
Κοινότητας Καστού και το οποίο απευθυνόταν προς τον νυν εγκαλούντα Γεώργιο
Τριλίβα του Γερασίµου,κάτοικο Καστού στο στοιχ.6 του οποίου εγγράφου,
αναφερόταν ότι δήθεν είχαν προκύψει ,µετά απο αντιπαραβολή, διαφορές ανάµεσα
στα αποσπάσµατα των πρακτικών των συνεδριασεων του Κοινοτικού Συµβουλίου
που ο εγκαλών, ως κοινοτικός υπάλληλος-γραµµατέας της Κοινότητας Καστού,
τηρούσε στο αρχείο του και στις αντίστοιχες αποφάσεις που είχαν υποβληθεί σε
διάφορες υπηρεσίες και ότι οι διαφορές αυτές οφειλόταν σε πληµµελή εκ µέρους του
εγκαλούντος τήρηση των πρακτικών και αντιγραφή των αποφάσεων. Το κατά τα
παραπάνω περιεχόµενο του ρηθέντος εγγράφου,το οποίο έλαβε ΑΒΜ886/2010 είναι
ψευδές ,καθόσον η αλήθεια την οποία ο κατηγορούµενος γνώριζε ,ήταν ότι ο νυν
εγκαλών ,Γεώργιος Τριλίβας του Γερασίµου, ως γραµµατέας της Κοινότητας Καστού,
µε σχολαστικότητα και συνέπεια τηρούσε τα πρακτικά των συνεδριάσεων του
Κοινοτικού Συµβουλίου και συνέτασσε τα αντίγραφα των αντίστοιχων αποφάσεων κι
ότι δεν υπήρχαν ,απο δική του ευθύνη η αµέλεια, διαφορές µεταξύ του περιεχοµένου
των αποσπασµάτων των εν λόγω πρακτικών και των αντίστοιχων αποφάσεων που
είχαν υποβληθεί σε διάφορες υπηρεσίες κοινοποιήθηκε δε το εν λόγω έγγραφο από

τον κατηγορούµενο εν γνώσει της αληθείας, µε σκοπό να κινηθεί ποινική δίωξη σε
βάρος του καταµυνηθέντος, Γεωργίου Τριλίβα του Γερασίµου. Ωστόσο, επι της
ανωτέρω µήνυσης διενεργήθηκε προκαταρκτική
εξέταση για την πράξη της
παράβασης καθήκοντος ,µετά το πέρας της οποίας εξεδόθη η υπ΄αριθµ.61/2012
αναφορά του κ.Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Λευκάδας, δυνάµει της οποίας η
υπόθεση αρχειοθετήθηκε κατ'άρθρο 43 ΚΠ∆ ως ουσία αβάσιµη, ενέργεια η οποία
έλαβε την υπ'αριθµ.πρωτ.221/2012 έγκριση του κ.Εισαγγελέα Εφετών ∆υτικής
Στερεάς Ελλάδας ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
χορήγηση εντολής στην δικηγορική εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ-ΜΑΡΙΑ
ΤΖΕΦΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ που εχουν εξειδικευµένες γνώσεις στο Ποινικό
δίκαιο, για την παραπάνω υπόθεση, σύµφωνα µε την εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και µετά από διαλογική συζήτηση

Οµόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή στην
∆ικηγορική εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ -ΜΑΡΙΑ
ΤΖΕΦΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ να παρασταθούν κατά την ως άνω δικάσιµο 22-102013 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Λευκάδας και να υπερασπίσει τον Πέτρο Γιαννούτσο του
Γεωργίου κάτοικο Καστού Νοµού Λευκάδας Αντιδήµαρχο που κατηγορείται ως
υπαίτιος του ότι στον Καστό Λευκάδας την 6-5-2010, εν γνώσει του καταµήνυσε
άλλον ψευδώς ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη µε σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξή
του για αυτήν
και συγκεκριµένα ,στον παραπάνω τόπο και χρόνο
αριθµ.πρωτ.470/26-4-2010 έγγραφο της Κοινότητας Καστού που υπέγραφε ο
ίδιος,ως πρόεδρος της Κοινότητας Καστού και το οποίο απευθυνόταν προς τον νυν
εγκαλούντα Γεώργιο Τριλίβα του Γερασίµου,κάτοικο Καστού στο στοιχ.6 του οποίου
εγγράφου, αναφερόταν ότι δήθεν είχαν προκύψει ,µετά απο αντιπαραβολή, διαφορές
ανάµεσα στα αποσπάσµατα των πρακτικών των συνεδριασεων του Κοινοτικού
Συµβουλίου που ο εγκαλών, ως κοινοτικός υπάλληλος-γραµµατέας της Κοινότητας
Καστού, τηρούσε στο αρχείο του και στις αντίστοιχες αποφάσεις που είχαν
υποβληθεί σε διάφορες υπηρεσίες και ότι οι διαφορές αυτές οφειλόταν σε πληµµελή
εκ µέρους του εγκαλούντος τήρηση των πρακτικών και αντιγραφή των αποφάσεων.
Το κατά τα παραπάνω περιεχόµενο του ρηθέντος εγγράφου, το οποίο έλαβε
ΑΒΜ886/2010 είναι ψευδές ,καθόσον η αλήθεια την οποία ο κατηγορούµενος
γνώριζε ,ήταν ότι ο νυν εγκαλών ,Γεώργιος Τριλίβας του Γερασίµου, ως γραµµατέας
της Κοινότητας Καστού, µε σχολαστικότητα και συνέπεια τηρούσε τα πρακτικά των
συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συµβουλίου και συνέτασσε τα αντίγραφα των
αντίστοιχων αποφάσεων κι ότι δεν υπήρχαν ,απο δική του ευθύνη η αµέλεια,
διαφορές µεταξύ του περιεχοµένου των αποσπασµάτων των εν λόγω πρακτικών και
των αντίστοιχων αποφάσεων που είχαν υποβληθεί σε διάφορες
υπηρεσίες
κοινοποιήθηκε δε το εν λόγω έγγραφο από τον κατηγορούµενο εν γνώσει της
αληθείας, µε σκοπό να κινηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του καταµυνηθέντος,
Γεωργίου Τριλίβα του Γερασίµου. Ωστόσο, επι της ανωτέρω µήνυσης διενεργήθηκε
προκαταρκτική εξέταση για την πράξη της παράβασης καθήκοντος ,µετά το πέρας
της οποίας εξεδόθη η υπ΄αριθµ.61/2012
αναφορά
του κ.Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Λευκάδας, δυνάµει της οποίας η υπόθεση
αρχειοθετήθηκε
κατ'άρθρο 43 ΚΠ∆ ως ουσία αβάσιµη, ενέργεια η οποία έλαβε την

υπ'αριθµ.πρωτ.221/2012 έγκριση του κ.Εισαγγελέα Εφετών ∆υτικής Στερεάς
Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 233/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

