ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 5ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 68/2020
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 3 του µηνός Μαρτίου του έτους
2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 3461/28-2-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του
Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Μαργέλη Μαρία
2
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Γαζής Αναστάσιος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Τσιρογιάννης Γεώργιος
5
6 Κατωπόδη Νίκη
6
7 Βικέντιος Νικόλαος
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο
ο
Προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε το 13 θέµα της Η.∆. µετά το 8 θέµα της Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης,
κ. ∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος προσήλθε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο κ. Γαζής Αναστάσιος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆. και µετά την
ου
συζήτηση του 13 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση για εξουσιοδότηση Ο.Ε. για την υποβολή από τον κ. ∆ήµαρχο Λευκάδας, για
λογαριασµό του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον της κας Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λευκάδας, έγκλησης κατά
παντός υπευθύνου, δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής, καθώς και δήλωσης του άρθρου 6 παρ. 2 του
Ν. 4637/2019, για κάθε τυχόν αξιόποινη πράξη ή παράλειψη σχετική µε την οικονοµική ζηµία που
προκλήθηκε στο ∆ήµο Λευκάδας λόγω της µη καταβολής κατά την περίοδο 2011 – 2017 µέρους του
ποσοστού 13% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται εντός του λιµένα
αναψυχής Λευκάδας από υποµισθωτές της ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΑΕ, καθώς και από τρίτους µη
υποµισθωτές, το οποίο (ποσοστό) δικαιούταν να λάβει ο ∆ήµος Λευκάδας ως µίσθωµα, σε εφαρµογή του
άρθρου 10 της από 17.12.1999 σύµβασης κατασκευής, παραχώρησης και εκµετάλλευσης του λιµένα
αναψυχής Λευκάδας.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της
Επιτροπής τα εξής:
«Με αφορµή επώνυµες καταγγελίες ιδιωτών και την επακολουθήσασα από 23 ∆εκεµβρίου 2019
έκθεση της ΣΟΛ ΑΕ που ανέθεσε ο ∆ήµος Λευκάδας προς διερεύνηση αυτών και έχει ήδη κοινοποιηθεί στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας (αριθµός εµπιστευτικού πρωτοκόλλου ....), προέκυψαν ενδείξεις ότι κατά
την περίοδο 2011 – 2017 εντός του χώρου της Μαρίνας Λευκάδας διακινήθηκαν αγαθά και παρασχέθηκαν
υπηρεσίες από µέρος των υποµισθωτών της ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΑΕ, χωρίς να έχουν τιµολογηθεί ως
προϊόντα και υπηρεσίες που διακινούνται και παρέχονται εντός του λιµένα αναψυχής Λευκάδας, καθώς
επίσης, ότι εντός του ιδίου χώρου διακινήθηκαν αγαθά (καύσιµα) και από τρίτους µη υποµισθωτές της
ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΑΕ, µε αποτέλεσµα να µην καταβληθεί στο ∆ήµο Λευκάδας το ποσοστό 13% επί του
ετήσιου κύκλου εργασιών των ανωτέρω δραστηριοτήτων, το οποίο ο ∆ήµος Λευκάδας ως διάδοχος της
πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας (παρ. 20, άρθρου 283 Ν. 3852/2010) δικαιούταν να λάβει από
τη ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΑΕ ως µίσθωµα, σε εφαρµογή του άρθρου 10 της από 17.12.1999 σύµβασης
κατασκευής, παραχώρησης και εκµετάλλευσης του λιµένα αναψυχής Λευκάδας, όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα.
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Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας νοµιµοποιείται και υποχρεούται να υποβάλει έγκληση για κάθε τυχόν αξιόποινη
πράξη και παράλειψη που αφορά το ανωτέρω διάστηµα (2011 – 2017), καθώς και να δηλώσει ότι επιθυµεί
την πρόοδο κάθε εκκρεµούς ποινικής διαδικασίας.
Επειδή για την υποβολή της ανωτέρω εγκλήσεως αρµόδια να αποφασίσει είναι η Ο.Ε. (άρθρο 72
Ν.3852/2010).
Προς τούτο, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ προς την Ο.Ε.:
Να χορηγήσει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα στο ∆ήµαρχο Λευκάδας, κο Χαράλαµπο Καλό, προκειµένου
να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας και να υποβάλει για λογαριασµό του, ενώπιον της αρµόδιας κας
Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λευκάδας, έγκληση κατά παντός υπευθύνου, δήλωση παράστασης πολιτικής
αγωγής, καθώς και δήλωση του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 4637/2019, µε το ακόλουθο περιεχόµενο:
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΓΚΛΗΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 4637/2019
Του ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ο οποίος εδρεύει στη Λευκάδα και εκπροσωπείται νόµιµα, ο οποίος
εκπροσωπείται εν προκειµένω δυνάµει της µε αριθµό .... απόφασης της Ο.Ε. από τον κ. ∆ήµαρχο Λευκάδας,
Χαράλαµπο Καλό του ∆ηµητρίου, κάτοικο Νικιάνας Λευκάδας (µε λοιπά στοιχεία ταυτότητας)
ΚΑΤΑ
Παντός υπευθύνου
Κυρία Εισαγγελέα,
Με την παρούσα, µηνύω και ζητώ την ποινική τιµωρία παντός υπευθύνου, για τους εξής νόµιµους και
βάσιµους λόγους:
Με αφορµή επώνυµες καταγγελίες ιδιωτών και την επακολουθήσασα από 23 ∆εκεµβρίου 2019 έκθεση της
ΣΟΛ ΑΕ που ανέθεσε ο ∆ήµος Λευκάδας προς διερεύνηση αυτών και έχει ήδη κοινοποιηθεί στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Λευκάδας (αριθµός εµπιστευτικού πρωτοκόλλου ....), προέκυψαν ενδείξεις ότι κατά την περίοδο
2011 – 2017 εντός του χώρου της Μαρίνας Λευκάδας διακινήθηκαν αγαθά και παρασχέθηκαν υπηρεσίες
από µέρος των υποµισθωτών της ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΑΕ, χωρίς να έχουν τιµολογηθεί ως προϊόντα και
υπηρεσίες που διακινούνται και παρέχονται εντός του λιµένα αναψυχής Λευκάδας, καθώς επίσης, ότι εντός
του ιδίου χώρου διακινήθηκαν αγαθά (καύσιµα) και από τρίτους µη υποµισθωτές της ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΕ, µε αποτέλεσµα να µην καταβληθεί στο ∆ήµο Λευκάδας το ποσοστό 13% επί του ετήσιου κύκλου
εργασιών των ανωτέρω δραστηριοτήτων, το οποίο ο ∆ήµος Λευκάδας ως διάδοχος της πρώην Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Λευκάδας (παρ. 20, άρθρου 283 Ν. 3852/2010) δικαιούταν να λάβει από τη ΜΑΡΙΝΑ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΑΕ ως µίσθωµα, σε εφαρµογή του άρθρου 10 της από 17.12.1999 σύµβασης κατασκευής,
παραχώρησης και εκµετάλλευσης του λιµένα αναψυχής Λευκάδας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήµερα.
Επειδή εκ των αναφερόµενων στην από 23 ∆εκεµβρίου 2019 έκθεση της ΣΟΛ ΑΕ προκύπτει η τέλεση
σειράς υπαίτιων πράξεων και παραλείψεων, εκ των οποίων προκλήθηκε οικονοµική ζηµία στο ∆ήµο
Λευκάδας.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας νοµιµοποιείται και υποχρεούται να υποβάλει έγκληση και δήλωση παράστασης
πολιτικής αγωγής για κάθε τυχόν αξιόποινη πράξη και παράλειψη που αφορά το ανωτέρω διάστηµα (2011 –
2017), καθώς και να δηλώσει ότι επιθυµεί την πρόοδο κάθε εκκρεµούς ποινικής διαδικασίας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ
ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ
ΕΓΚΑΛΟΥΜΕ κάθε υπεύθυνο για κάθε τυχόν αξιόποινη πράξη και παράλειψη και ζητούµε την κατά το νόµο
δίωξη και τιµωρία του.
∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ παράσταση πολιτικής αγωγής µε αίτηµα τη χρηµατική µας ικανοποίηση για την ηθική βλάβη
που έχουµε υποστεί από τις ανωτέρω πράξεις και παραλείψεις.
∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 4637/2019, ότι επιθυµούµε την πρόοδο κάθε
εκκρεµούς ποινικής διαδικασίας που έχει ήδη ανοίξει αναφορικά µε τυχόν αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις
που σχετίζονται µε τις επισηµάνσεις του από 23 ∆εκεµβρίου 2019 σχετικού πορίσµατος της ΣΟΛ ΑΕ, το
οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας (αριθµός εµπιστευτικού πρωτοκόλλου
....), ήτοι (εντελώς ενδεικτικά) των µε ΑΒΜ (Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας): α) 2141/2017 και β)
685/2019 σχετικών δικογραφιών, καθώς και κάθε άλλης τυχόν σχετικής εκκρεµούς ποινικής διαδικασίας.
∆ΙΟΡΙΖΟΥΜΕ πληρεξούσια δικηγόρο και αντίκλητό µας, τη ∆ικηγόρο Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη (οδός ….).
Ο κ. ∆ήµαρχος τόνισε ότι γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την διαφύλαξη των
συµφερόντων του ∆ήµου.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
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•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα στο ∆ήµαρχο Λευκάδας, κο Χαράλαµπο Καλό,
προκειµένου να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας και να υποβάλει για λογαριασµό του, ενώπιον της
αρµόδιας κας Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λευκάδας, έγκληση κατά παντός υπευθύνου, δήλωση παράστασης
πολιτικής αγωγής, καθώς και δήλωση του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 4637/2019, µε το περιεχόµενο που
αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 68/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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