ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 56ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:415/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 17 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους
2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 25788/13-12-2018 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. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Σέρβος Κων/νος
4.
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
5.
6. Περδικάρης Αθανάσιος
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. Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέµατος της Η.∆.
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 2 θέµα της Η.∆. τα θέµατα της Η.∆. 4,5 και 6.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 5 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης και υπεράσπισης
η
του Κωνσταντίνου Αραβανή του Ανδρέα ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας την 15 .1.2019
για τις περιγραφόµενες στο µε αριθµό 114/2018 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών
Λευκάδας αξιόποινες πράξεις.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αικατερίνη Τσερέ, 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:
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/10 παρ.2. όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί µε αυτές του άρθρου 54 του
Ν.4447/16 .
- Το µε αριθµό 114/2018 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Λευκάδας προς τον Κωνσταντίνο
α
Αραβανή του Ανδρέα, για παράβαση των άρθρων 1, 13 , 14, 26 παρ. 1, 27, 51, 53, 79, 94, 98, 259 Π.Κ. σε
συνδυασµό µε το άρθρο 58 παρ. 2 Ν. 3852/2010, ως περιγράφεται στο προµνηµονευθέν κλητήριο θέσπισµα)
και ειδικότερα:
Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στη Λευκάδα στις 24.12.2013 και στις 27.12.2013, µε περισσότερες πράξεις
που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήµατος µε πρόθεση, ως υπάλληλος από πρόθεση παρέβη τα
καθήκοντά της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει σε άλλον παράνοµο όφελος και ειδικότερα στον
παραπάνω τόπο και στους παραπάνω χρόνους, ως ∆ήµαρχος Λευκάδας, εξέδωσε (1.) την υπ’ αριθ.
36632/27.12.2013 απόφαση µε Θέµα «Απευθείας ανάθεση παροχής εργασιών αποµαγνητοφώνησης και
ηλεκτρονικής έκδοσης των πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για το έτος 2013», µε την οποία ενέκρινε την
εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση της εργασίας αποµαγνητοφώνησης και ηλεκτρονικής έκδοσης των πρακτικών
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για το έτος 2013, προϋπολογισµού 10.000 Ευρώ (93,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23/%
ανά ώρα συνεδρίασης) στην εταιρία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε. µε το διακριτικό τίτλο «ΑΕΛΙΟΣ» µε έδρα
τα Κάτω Πατήσια, µε νόµιµο εκπρόσωπο το Θεόδωρο Παπαγιαννίδη, έναντι ποσού 10.000 Ευρώ,

1

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., δαπάνη που βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 00/6495.002 του
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013, (2.) την υπ’ αριθ. 36635/24-12-2013 απόφαση µε θέµα
«Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου για την αξιολόγηση των δοµών των υπηρεσιών
του ∆ήµου», µε την οποία ανέθεσε την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου για την αξιολόγηση των δοµών
των υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας στην εταιρία «Σ. Καραγιλάνης — Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Σύµβουλοι
επιχειρήσεων», έναντι ποσού 7.000 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23 %, και (3.) την υπ’αριθµ.
36648/24-12-2013 απόφαση µε θέµα «Απόφαση απευθείας ανάθεσης προµήθειας λαµπτήρων και διαφόρων
ηλεκτρολογικών υλικών», µε την οποία ενέκρινε την προµήθεια µε απευθείας ανάθεση, λαµπτήρων για τις
ανάγκες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Ελλοµένου και Σφακιωτών και διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών για το ∆ήµο
Λευκάδας, στην επιχείρηση «ΛΑΖΑΡΗ ∆ΗΜ. - ΚΑΡΥ∆ΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ο.Ε.», µε ύψος δαπάνης 12.336,76 Ευρώ,
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 20-6694.010 µε ποσό 7.728,02 ευρώ
και του ΚΑΕ 20-6694.005 µε ποσό 4.608,74 ευρώ του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013. Έλαβε δε
τις ανωτέρω τρεις αποφάσεις κατά παράβαση του άρθρου 58 παρ. 2 Ν. 3852/2010, καθώς δεν δηµιουργείτο
άµεσος και προφανής κίνδυνος ούτε επαπειλείτο άµεση ζηµία των δηµοτικών συµφερόντων από την αναβολή
λήψης των ανωτέρω αποφάσεων, ώστε να τίθεται αρµοδιότητα του κατηγορουµένου ως ∆ηµάρχου για να λάβει
απόφαση για τα ανωτέρω θέµατα, αφού τα θέµατα, για τα οποία ελήφθησαν οι ανωτέρω αποφάσεις δεν
ενέκειντο σε κατεπείγον χαρακτήρα βάσει των διατάξεων που είχαν συνταχθεί και εκτελεστεί, ούτε περιοριζόταν
από σαφή διάταξη νόµου η χρονική περίοδος µέσα στο οικονοµικό έτος που θα λαµβάνοντο. προσήκουσας του
πρόχειρου διαγωνισµού. Ενήργησε δε µε τον παραπάνω τόπο µε σκοπό να ωφελήσει παράνοµα τους ανωτέρω
εργολάβους.
Το γεγονός ότι το προπεριγραφέν αδίκηµα αφορά την άσκηση αρµοδιοτήτων του µε την ιδιότητα του ως
∆ηµάρχου ∆ήµου Λευκάδας.
ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
Εισηγούµαι
να χορηγηθεί η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στις δικηγόρους του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία
Μαυρέτα Καρύδη και Αικατερίνη Τσερέ από κοινού ή κάθε µια χωριστά, να παρασταθούν και να υπερασπίσουν
τον Αραβανή Kων/νο του Ανδρέα, ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο
της 15ης.1.2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και να τον υπερασπιστούν
αναφορικά µε τις κατηγορίες, που περιέχονται στο µε αριθµό 114/2018 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Λευκάδας για όσοα αναφέρονται σε αυτό ως εκτέθηκε ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσας,
να ασκούν κάθε διαδικαστική πράξη καθώς και κάθε ένδικο µέσο κατά της αποφάσεως που θα εκδοθεί, να
παραιτούνται από την άσκηση αυτών και γενικά να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται κατά την
κρίση της για την εκτέλεση της δοθείσας εντολής.»
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 ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στις δικηγόρους του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία
Μαυρέτα Καρύδη και Αικατερίνη Τσερέ από κοινού ή κάθε µια χωριστά, να παρασταθούν και να υπερασπίσουν
τον Αραβανή Kων/νο του Ανδρέα, ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο
της 15ης.1.2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και να τον υπερασπιστούν
αναφορικά µε τις κατηγορίες, που περιέχονται στο µε αριθµό 114/2018 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Λευκάδας για όσοα αναφέρονται σε αυτό ως εκτέθηκε ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσας,
να ασκούν κάθε διαδικαστική πράξη καθώς και κάθε ένδικο µέσο κατά της αποφάσεως που θα εκδοθεί, να
παραιτούνται από την άσκηση αυτών και γενικά να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται κατά την
κρίση της για την εκτέλεση της δοθείσας εντολής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 415/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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