ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 20ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 150/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 14 του µήνα Μαϊου του έτους
2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 8874/10-5-19 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1
Καρφάκη Μαριάννα
2 Γιαννιώτης Οδυσσέας
2
Ζουριδάκης Ευτύχιος
3 Χαλικιάς Ευάγγελος
3
Καββαδάς Θωµάς
4 Σέρβος Κων/νος
4
5 Περδικάρης Αθανάσιος
5
6 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σκλαβενίτη Ευάγγελο, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 3 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για ορισµό της δικηγόρου του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια
αντιµισθία Μαυρέτα Ν. Καρύδη, για υποστήριξη της έφεσης κατά της αριθ’ 278/2017 απόφασης του Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Λευκάδας και υπεράσπιση των Βασίλη Γεωργάκη, Πραξιτέλη Σούνδια, Aικατερίνης Σάντα,
Βικέντιου Νικόλαου και Γιανούτσου Πέτρου, κλπ. πρώην και νυν ∆ηµοτικών Συµβούλων του ∆ήµου Λευκάδας,
ενώπιον του Τριµελούς Eφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας κατά την δικάσιµο της 21ης/05/2019 ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθαν εις γνώση µου οι αιτήσεις των πρώην και νυν ∆ηµοτικών Συµβούλων Βασίλειου Γεωργάκη
Πραξιτέλη Σούνδια, Αικατερίνης Σάντα, Βικέντιου Νικόλαου, Γιανούτσου Πέτρου, Πεντεσπίτη Νικόλαου,
Καρτάνου Ιωάνννη, Γαβρίλη ∆ηµήτριου και Αραβανή Σπυρίδωνα, καθώς και η αριθ' 187/2017 κλήση του
Εισαγγελέως Εφετών ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας, δυνάµει των οποίων µεταξύ άλλων περιέχονται τα ακόλουθα:
Καλούνται οι πιο πάνω Βασίλειος Γεωργάκης, Πραξιτέλης Σούνδιας, Αικατερίνη Σάντα, Βικέντιος Νικόλαος,
Γιανούτσος Πέτρος, Πεντεσπίτης Νικόλαος, Καρτάνος Ιωάνννης, Γαβρίλης ∆ηµήτριος και Αραβανής Σπυρίδων,
να εµφανιστούν αυτοπροσώπως στις 21-5-2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:00, στο ακροατήριο του Εφετείου
∆υτικής Στερεάς Ελλάδας για να υποστηρίξουν έφεσή τους κατά της αριθµ.278/20-6-2017 απόφασης του
Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας και προς τούτο επιθυµούν να υποστηρίξει την έφεσή τους και να τους
υπερασπίσει η δικηγόρος του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Ν. Καρύδη.
Περαιτέρω η καταδικαστική απόφαση, κηρύσσει ένοχους τους: δεύτερο κατηγορούµενο Ελευθέριο
Αραβανή, τρίτο κατηγορούµενο Σπυρίδωνα Αραβανή, τέταρτη κατηγορούµενη Αικατερίνη Σάντα-Μακρή,
πέµπτο κατηγορούµενο Ανδρέα Αραβανή, έκτο κατηγορούµενο Πραξιτέλη Σούνδια έβδοµο κατηγορούµενο
Ιωάννη Καρτάνο, όγδοο κατηγορούµενο Νικόλαο Βικέντιο, ένατο κατηγορούµενο Στυλιανό Ρόκκο, δέκατο
κατηγορούµενο Βασίλειο Γεωργάκη, ενδέκατο κατηγορούµενο ∆ηµήτριο Γαβρίλη, δωδέκατο κατηγορούµενο
Νικόλαο Πεντεσπίτη και δέκατο τρίτο κατηγορούµενο Πέτρο Γιανούτσο, του ότι την 14-10-2013, ενεργώντας
από κοινού και µετά από συναπόφαση, ενώ ήταν υπάλληλοι κατά την έννοια των άρθρων 13 περ.α' και 263Α
του ΠΚ, δηλαδή πρόσωπα στα οποία είχε ανατεθεί η άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας, µε πρόθεση παρέβησαν τα
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καθήκοντα της υπηρεσίας τους µε σκοπό να προσπορίσουν σε άλλον παράνοµο όφελος. Ειδικότερα στον ως
άνω τόπο και χρόνο ο δεύτερος κατηγορούµενος
Ελευθέριος Αραβανής, ως Πρόεδρος, ο τρίτος
κατηγορούµενος Σπυρίδων Αραβανής, η τέταρτη κατηγορούµενη Αικατερίνη Σάντα-Μακρή, ο πέµπτος
κατηγορούµενος
Ανδρέας Αραβανής, ο έκτος κατηγορούµενος Πραξιτέλης Σούνδιας, ο έβδοµος
κατηγορούµενος Ιωάννης Καρτάνος, ο όγδοος κατηγορούµενος Νικόλαος Βικέντιος, ο ένατος κατηγορούµενος
Στυλιανός Ρόκκος, ο δέκατος κατηγορούµενος Βασίλειος Γεωργάκης, ο ενδέκατος κατηγορούµενος ∆ηµήτριος
Γαβρίλης, ο δωδέκατος κατηγορούµενος Νικόλαος Πεντεσπίτης και ο δέκατος τρίτος κατηγορούµενος Πέτρος
Γιαννούτσος, ως µέλη του δηµοτικού συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας, στα καθήκοντα των οποίων ανάγονταν
η λήψη αποφάσεως επί συγκεκριµένων θεµάτων της αρµοδιότητας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
Λευκάδας, µετά από ειδική απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της περί
παραποµπής των θεµάτων αυτών , εφόσον κρίνεται (από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) ότι επιβάλλεται από
την ιδιαίτερη σοβαρότητα του θέµατος, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 73 παρ.4 του Ν.3852/2010, ενώ, σύµφωνα και µε το υπ' αριθ' πρωτ. εσωτ. αλ. 884/Φ.5.30.2/4-72013 υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας, στο
οικοδοµικό τετράγωνο επί της συµβολής των οδών Βερροιώτη και Μ. Σικελιανού στη Λευκάδα επιτρέπονταν
χρήσης γης γενικής κατοικίας, απαγορευµένων των αναψυκτηρίων, και θα έπρεπε εποµένως να ανακληθεί η
χορηγηθείσα στον (ον) RENE (επ) SOLER-PEDRAZA του FRANSCISCO από τον ∆ήµο Λευκάδας η
υπ΄αριθ.25153/08-12-2011 άδεια ίδρυσης και λειτουργία καταστήµατος < καφετέρια-µπαρ> στη συµβολή των
ως άνω οδών, το δε θέµα της ανάκλησης της άδειας αυτής παραπέµθηκε από την αρµόδια για την ανάκληση
της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 73 παρ.1 περ. Α εδ. ΙΙ
του Ν.3852/2010, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας µε την υπ΄αριθ.86/2013 οµόφωνη απόφαση
της στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης, παρέλειψαν, ενώ είχαν
ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση προς τούτο σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, να προβούν στην έκδοση
απόφασης περί ανάκλησης της ως άνω αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος και αποφάσισαν µε την υπ΄αριθ.316/14-10-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας,
τη µη ανάκληση της άδειας αυτής. Σκοπός τους δε ήταν να προσπορίσουν παράνοµο όφελος στον ως άνω
ιδιοκτήτη του καταστήµατος (ον) RENE (επ) SOLER-PEDRAZA εκ της παρανόµου συνεχίσεως της λειτουργίας
αυτού.
Αφού σκέφθηκε κατά το νόµο η πράξη για την οποία κηρύχθηκαν ένοχοι οι κατηγορούµενοι προβλέπεται και
τιµωρείται ,σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1, 13α, 14, 15, 26, παρ.1α, 27, 45 ,51, 53, 79, 259, 263,
263Α ΠΚ σε συνδ. µε αρθρ.80 παρ.2, 3 του Ν.3463/2006 ,73 παρ. 1 περ. α εδ. ,4,83 παρ. 1 α του Ν. 3852/2010
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί στην δικάσιµο
στις 21-05-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο να υπερασπίσει τους ως άνω
αιτούντες και συγκεκριµένα τους κ.κ.: Βασίλειο Γεωργάκη, Πραξιτέλη Σούνδια, Αικατερίνη Σάντα, Βικέντιο
Νικόλαο, Γιανούτσο Πέτρο, Πεντεσπίτη Νικόλαο, Καρτάνο Ιωάνννη, Γαβρίλη ∆ηµήτριο και Αραβανή Σπυρίδωνα,
και να υποστηρίξει την έφεσή τους κατά της αριθµ.278/20-6-2017 απόφασης του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου
Λευκάδας του ότι κήρυξε ένοχους τους: δεύτερο κατηγορούµενο Ελευθέριο Αραβανή, τρίτο κατηγορούµενο
Σπυρίδωνα Αραβανή, τέταρτη κατηγορούµενη Αικατερίνη Σάντα-Μακρή, πέµπτο κατηγορούµενο Ανδρέα
Αραβανή, έκτο κατηγορούµενο
Πραξιτέλη Σούνδια, έβδοµο κατηγορούµενο Ιωάννη Καρτάνο, όγδοο
κατηγορούµενο Νικόλαο Βικέντιο, ένατο κατηγορούµενο Στυλιανό Ρόκκο, δέκατο κατηγορούµενο Βασίλειο
Γεωργάκη, ενδέκατο κατηγορούµενο ∆ηµήτριο Γαβρίλη, δωδέκατο κατηγορούµενο Νικόλαο Πεντεσπίτη και
δέκατο τρίτο κατηγορούµενο Πέτρο Γιαννούτσο, διότι την 14-10-2013, ενεργώντας απο κοινού και µετά από
συναπόφαση, ενώ ήταν υπάλληλοι κατά την έννοια των άρθρων 13 περ.α' και 263Α του ΠΚ, δηλαδή πρόσωπα
στα οποία είχε ανατεθεί η άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας, µε πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας
τους µε σκοπό να προσπορίσουν σε άλλον παράνοµο όφελος. Ειδικότερα στον ως άνω τόπο και χρόνο οι
ανωτέρω κατηγορούµενοι, ως µέλη του δηµοτικού συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας, στα καθήκοντα των
οποίων ανάγονταν η λήψη αποφάσεως επί συγκεκριµένων θεµάτων της αρµοδιότητας της επιτροπής
ποιότητας ζωής του ∆ήµου Λευκάδας, µετά από ειδική απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία
των µελών της περί παραποµπής των θεµάτων αυτών ,εφόσον κρίνεται (από την επιτροπή ποιότητας ζωής) ότι
επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του θέµατος, στο δηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.4 του Ν.3852/2010, ενώ, σύµφωνα και µε το υπ' αριθ' πρωτ. ΕΣ
αλ. 884/Φ.5.30.2/4-7-2013 υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου
Λευκάδας, στο οικοδοµικό τετράγωνο επί της συµβολής των οδών Βερροιώτη και Μ. Σικελιανού στη Λευκάδα
επιτρέπονταν χρήσης γης γενικής κατοικίας απαγορευµένων των αναψυκτηρίων και θα έπρεπε εποµένως να
ανακληθεί η χορηγηθείσα στον (ον) RENE (επ) SOLER-PEDRAZA του FRANSCISCO από τον ∆ήµο Λευκάδας
η υπ΄αριθ.25153/08-12-2011 άδεια ίδρυσης και λειτουργία καταστήµατος < καφετέρια-µπαρ> στη συµβολή των
ως άνω οδών, το δε θέµα της ανάκλησης της άδειας αυτής παραπέµφθηκε από την αρµόδια για την ανάκληση
της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1 περ. Α εδ. ΙΙ
του Ν.3852/2010, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας, µε την υπ΄αριθ.86/2013 οµόφωνη απόφασή
της στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης, παρέλειψαν, ενώ είχαν
ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση προς τούτο σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, να προβούν στην έκδοση
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απόφασης περί ανάκλησης της ως άνω αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος και αποφάσισαν µε την υπ΄αριθ.316/14-10-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας
τη µη ανάκληση της άδειας αυτής. Σκοπός τους δε, ήταν να προσπορίσουν παράνοµο όφελος στον ως άνω
ιδιοκτήτη του καταστήµατος (ον) RENE (επ) SOLER-PEDRAZA, εκ της παρανόµου συνεχίσεως της λειτουργίας
αυτού. Αφού σκέφθηκε κατά το νόµο η πράξη για την οποία κηρύχθηκαν ένοχοι οι κατηγορούµενοι
προβλέπεται και τιµωρείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1, 13α, 14, 15, 26, παρ.1α, 27, 45 ,51, 53,
79, 259, 263, 263Α ΠΚ σε συνδ. µε αρθρ.80 παρ.2, 3 του Ν.3463/2006, 73 παρ. 1 περ. α εδ.4,83 παρ. 1 α του
Ν. 3852/2010.»
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 στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη,να παρασταθεί στην δικάσιµο
στις 21-05-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο να υπερασπίσει τους ως άνω
αιτούντες και συγκεκριµένα τους κ.κ.: Βασίλειο Γεωργάκη, Πραξιτέλη Σούνδια, Αικατερίνη Σάντα, Βικέντιο
Νικόλαο, Γιανούτσο Πέτρο, Πεντεσπίτη Νικόλαο, Καρτάνο Ιωάνννη, Γαβρίλη ∆ηµήτριο και Αραβανή Σπυρίδωνα,
και να υποστηρίξει την έφεσή τους κατά της αριθµ.278/20-6-2017 απόφασης του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου
Λευκάδας του ότι κήρυξε ένοχους τους: δεύτερο κατηγορούµενο Ελευθέριο Αραβανή, τρίτο κατηγορούµενο
Σπυρίδωνα Αραβανή, τέταρτη κατηγορούµενη Αικατερίνη Σάντα-Μακρή, πέµπτο κατηγορούµενο Ανδρέα
Αραβανή, έκτο κατηγορούµενο
Πραξιτέλη Σούνδια, έβδοµο κατηγορούµενο Ιωάννη Καρτάνο, όγδοο
κατηγορούµενο Νικόλαο Βικέντιο, ένατο κατηγορούµενο Στυλιανό Ρόκκο, δέκατο κατηγορούµενο Βασίλειο
Γεωργάκη, ενδέκατο κατηγορούµενο ∆ηµήτριο Γαβρίλη, δωδέκατο κατηγορούµενο Νικόλαο Πεντεσπίτη και
δέκατο τρίτο κατηγορούµενο Πέτρο Γιαννούτσο, διότι την 14-10-2013, ενεργώντας απο κοινού και µετά από
συναπόφαση, ενώ ήταν υπάλληλοι κατά την έννοια των άρθρων 13 περ.α' και 263Α του ΠΚ, δηλαδή πρόσωπα
στα οποία είχε ανατεθεί η άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας, µε πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας
τους µε σκοπό να προσπορίσουν σε άλλον παράνοµο όφελος. Ειδικότερα στον ως άνω τόπο και χρόνο οι
ανωτέρω κατηγορούµενοι, ως µέλη του δηµοτικού συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας, στα καθήκοντα των
οποίων ανάγονταν η λήψη αποφάσεως επί συγκεκριµένων θεµάτων της αρµοδιότητας της επιτροπής
ποιότητας ζωής του ∆ήµου Λευκάδας, µετά από ειδική απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία
των µελών της περί παραποµπής των θεµάτων αυτών ,εφόσον κρίνεται (από την επιτροπή ποιότητας ζωής) ότι
επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του θέµατος, στο δηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.4 του Ν.3852/2010, ενώ, σύµφωνα και µε το υπ' αριθ' πρωτ. ΕΣ
αλ. 884/Φ.5.30.2/4-7-2013 υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου
Λευκάδας, στο οικοδοµικό τετράγωνο επί της συµβολής των οδών Βερροιώτη και Μ. Σικελιανού στη Λευκάδα
επιτρέπονταν χρήσης γης γενικής κατοικίας απαγορευµένων των αναψυκτηρίων και θα έπρεπε εποµένως να
ανακληθεί η χορηγηθείσα στον (ον) RENE (επ) SOLER-PEDRAZA του FRANSCISCO από τον ∆ήµο Λευκάδας
η υπ΄αριθ.25153/08-12-2011 άδεια ίδρυσης και λειτουργία καταστήµατος < καφετέρια-µπαρ> στη συµβολή των
ως άνω οδών, το δε θέµα της ανάκλησης της άδειας αυτής παραπέµφθηκε από την αρµόδια για την ανάκληση
της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1 περ. Α εδ. ΙΙ
του Ν.3852/2010, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας, µε την υπ΄αριθ.86/2013 οµόφωνη απόφασή
της στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης, παρέλειψαν, ενώ είχαν
ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση προς τούτο σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, να προβούν στην έκδοση
απόφασης περί ανάκλησης της ως άνω αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος και αποφάσισαν µε την υπ΄αριθ.316/14-10-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας
τη µη ανάκληση της άδειας αυτής. Σκοπός τους δε, ήταν να προσπορίσουν παράνοµο όφελος στον ως άνω
ιδιοκτήτη του καταστήµατος (ον) RENE (επ) SOLER-PEDRAZA, εκ της παρανόµου συνεχίσεως της λειτουργίας
αυτού. Αφού σκέφθηκε κατά το νόµο η πράξη για την οποία κηρύχθηκαν ένοχοι οι κατηγορούµενοι
προβλέπεται και τιµωρείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1, 13α, 14, 15, 26, παρ.1α, 27, 45 ,51, 53,
79, 259, 263, 263Α ΠΚ σε συνδ. µε αρθρ.80 παρ.2, 3 του Ν.3463/2006, 73 παρ. 1 περ. α εδ.4,83 παρ. 1 α του
Ν. 3852/2010.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 150/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
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