Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:13/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:131/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 22 η του
μήνα Μαίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
12771/18.5.2012 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 επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6) Mαργέλης Γεώργιος
7) Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ζουριδάκης Ευτύχιος
2.Γαβρίλης Δημήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
Ο κος. Μπραντζουκάκης Νίκος, βγήκε εκτός αιθούσης, γιατί το θέμα τον αφορά
προσωπικά .
4ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.13-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής :
1. Για παράσταση του Δήμου Λευκάδας ως πολιτικώς ενάγοντος ενώπιον
του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας στην δικάσιμο της
29/05/2012 ή σε οποιαδήποτε μετά από αναβολή δικάσιμο, κατά του
Μπραντζουκάκη Νικολάου του Γεωργίου και της Χρυσαυγής,
κατηγορούμενου για παράβαση του άρθρου 23 παρ. 1 ΑΝ 1539/1938,
όπως ειδικότερα ορίζεται στο από 21/07/2008 Κατηγορητήριο της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας (Α.Β.Μ. : 167/2008 και Α.Β.Ωρ. :
173/2008 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας).
2. Για χορήγηση εντολής στους δικηγόρους Πρωτοδικείου Λευκάδας
Μαυρέττα Καρύδη και Ευστάθιο Σκλαβενίτη, να παρασταθούν ως
συνήγοροι πολιτικής αγωγής του Δήμου Λευκάδας στην ανωτέρω
ποινική υπόθεση.
Εισηγ: κ.Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε ότι :
«Περιήλθε στην Νομική υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας επιστολή του Κου Γιώργου
Λογοθέτη πρώην Δημάρχου Απολλωνίων σύμφωνα με την οποία αναφέρεται στην
από 5/2/2008 έγκληση του σύμφωνα στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω: Ότι
ανέλαβε καθήκοντα ως δήμαρχος Απολλωνίων από 1-1-2007.Την 27-1-2008

διαπιστώθηκε από τον πρώην Δήμο Απολλωνίων ότι ο εγκαλούμενος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος του Γεωργίου κάτοικος Δ.Δ Βασιλικής του τέως Δήμου
Απολλωνίων περιέφραξε με σιδερένιους πασσάλους και συρματόπλεγμα Δημοτική
έκταση στο ΟΤ 54, οχτακοσίων πενήντα ( 850) τετραγωνικών μέτρων περίπου
καταλαμβάνοντας αυτήν. Παρά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
αρνείται να παραδώσει το εν λόγω οικόπεδο στο Δήμο ο οποίος το κατέχει. Προς
επίρρωση των ανωτέρω εγχείρησε στον Εισαγγελέα με την κατάθεση της έγκλησης
και το από 4-2-2008 έγγραφο του Δήμου Απολλωνίων προς το αστυνομικό Τμήμα
Απολλωνίων στο οποίο αναφέρεται η εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
από το οποίο αβίαστα προκύπτουν ότι αναμφισβήτητα το οικόπεδο ανήκει στην
κατοχή του Δήμου Απολλωνίων και η κατάληψη έγινε αυθαίρετα και εν γνώσει του
εγκαλουμένου ότι πρόκειται για οικόπεδο του Δήμου Απολλωνίων.
Επειδή τα ως άνω πραγματικά περιστατικά συγκροτούν την αντικειμενική και
υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος του άρθρου 23 παρ.1 του ΑΝ 1539/38 Περί
προστασίας των Δημοσίων κτημάτων, εζήτησε την νόμιμη τιμωρία αυτού.
Περαιτέρω η ως άνω υπόθεση εκδικάζεται ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
Λευκάδας στις 29/5/2012 με κατηγορούμενο τον Μπραντζουκάκη Νικόλαο του
Γεωργίου και της Χρυσαυγής, κάτοικο Βασιλικής Δήμου Λευκάδας, ο οποίος
κατηγορείται για παράβαση του άρθρου 23 παρ. 1 ΑΝ 1539/1938, όπως ειδικότερα
ορίζεται στο Α.Β.Μ. : 167/2008 και Α.Β.Ωρ. : 173/2008 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Λευκάδας.
Επειδή η ως άνω διαφορά έχει βαρύνουσα σημασία για τα έννομα συμφέροντα του
Δήμου Λευκάδας.
Επειδή η υπόθεσης χρήζει εξειδικευμένες γνώσεις ως προς το Ποινικό Δίκαιο,
Εισηγούμαι :
1) Να παρασταθεί ο Δήμος Λευκάδας ως πολιτικώς ενάγων, ήτοι να ασκήσει
πολιτική αγωγή για χρηματική ικανοποίηση εξαιτίας ηθικής βλάβης, ποσού
τριάντα (30) ευρώ, με επιφύλαξη να αξιώσει τη πλήρη αποζημίωση για την
ανωτέρω αιτία στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια, ενώπιον του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Λευκάδας στην δικάσιμο της 29/05/2012 ή σε οποιαδήποτε
μετά από αναβολή δικάσιμο, κατά του Μπραντζουκάκη Νικολάου του
Γεωργίου και της Χρυσαυγής, κατηγορούμενου για παράβαση του άρθρου 23
παρ. 1 ΑΝ 1539/1938, όπως ειδικότερα ορίζεται στο από 21/07/2008
Κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας (Α.Β.Μ. : 167/2008
και Α.Β.Ωρ. : 173/2008 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας).
Η κατά τα ανωτέρω ηθική βλάβη του Δήμου Λευκάδας συνίσταται στην προσβολή
του κύρους του Δήμου Λευκάδας από την παράνομη και αυθαίρετη κατάληψη εκ
μέρους του ανωτέρω κατηγορούμενου της δημοτικής έκτασης που αναφέρεται στο
ως άνω κατηγορητήριο.

2) Να οριστεί η δικηγόρος του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Ν.Καρύδη για να
παρασταθεί ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου ως συνήγορος πολικής αγωγής του
Δήμου Λευκάδας για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης αυτού και να υπερασπίσει τα
συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιμο 29/5/2012 με
κατηγορούμενο τον Μπραντζουκάκη Νικόλαο του Γεωργίου και της Χρυσαυγής,
κάτοικο Βασιλικής Δήμου Λευκάδας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση του
άρθρου 23 παρ. 1 ΑΝ 1539/1938, όπως ειδικότερα ορίζεται στο από 21/07/2008
Κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας (Α.Β.Μ. : 167/2008 και
Α.Β.Ωρ. : 173/2008 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας), ή σε οποιαδήποτε άλλη
μετά από αναβολή δικάσιμο.
2) Να οριστεί και δεύτερος δικηγόρος για να παρασταθεί ενώπιον του ως άνω
Δικαστηρίου ως συνήγορος πολιτικής αγωγής για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης

αυτού και να υπερασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας κατά την ως άνω
δικάσιμο 29/5/2012 με κατηγορούμενο τον Μπραντζουκάκη Νικόλαο του Γεωργίου
και της Χρυσαυγής, κάτοικο Βασιλικής Δήμου Λευκάδας, ο οποίος κατηγορείται για
παράβαση του άρθρου 23 παρ. 1 ΑΝ 1539/1938, όπως ειδικότερα ορίζεται στο από
21/07/2008 Κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας (Α.Β.Μ. :
167/2008 και Α.Β.Ωρ. : 173/2008 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας), ή σε
οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο εξ αιτίας του ότι έχει ιδιαίτερη
σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις
στο Ποινικό δίκαιο ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου για την παραπάνω υπόθεση και ως
δεύτερο δικηγόρο προτείνει τον δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας,
κο.Σκλαβενίτη Ευστάθιο.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
1) Να παρασταθεί ο Δήμος Λευκάδας ως πολιτικώς ενάγων, ήτοι να ασκήσει
πολιτική αγωγή για χρηματική ικανοποίηση εξαιτίας ηθικής βλάβης, ποσού
τριάντα (30) ευρώ, με επιφύλαξη να αξιώσει την πλήρη ικανοποίηση για την
ανωτέρω αιτία στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια, ενώπιον του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Λευκάδας στην δικάσιμο της 29/05/2012 ή σε οποιαδήποτε
μετά από αναβολή δικάσιμο, κατά του Μπραντζουκάκη Νικολάου του Γεωργίου
και της Χρυσαυγής, κατηγορούμενου για παράβαση του άρθρου 23 παρ. 1 ΑΝ
1539/1938, όπως ειδικότερα ορίζεται στο από 21/07/2008 Κατηγορητήριο της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας (Α.Β.Μ. : 167/2008 και Α.Β.Ωρ. : 173/2008
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας).
Η κατά τα ανωτέρω ηθική βλάβη του Δήμου Λευκάδας συνίσταται στην προσβολή
του κύρους του Δήμου Λευκάδας από την παράνομη και αυθαίρετη κατάληψη εκ
μέρους του ανωτέρω κατηγορούμενου της δημοτικής έκτασης που αναφέρεται στο
ως άνω κατηγορητήριο.

2) Χορηγεί εντολή στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Ν.Καρύδη να
παρασταθεί ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου ως συνήγορος πολιτικής αγωγής του
Δήμου Λευκάδας για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης αυτού και να
υπερασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιμο της
29/5/2012 με κατηγορούμενο τον Μπραντζουκάκη Νικόλαο του Γεωργίου και της
Χρυσαυγής, κάτοικο Βασιλικής Δήμου Λευκάδας, ο οποίος κατηγορείται για
παράβαση του άρθρου 23 παρ. 1 ΑΝ 1539/1938, όπως ειδικότερα ορίζεται στο από
21/07/2008 Κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας (Α.Β.Μ. :
167/2008 και Α.Β.Ωρ. : 173/2008 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας), ή σε
οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο.
3) Χορηγεί επίσης εντολή στον δικηγόρο Λευκάδας Ευστάθιο Σκλαβενίτη να
παρασταθεί ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου ως συνήγορος πολιτικής αγωγής του
Δήμου Λευκάδας, από κοινού με τη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα
Ν.Καρύδη ή μεμονωμένα για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης αυτού και
να υπερασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιμο της
29/5/2012 με κατηγορούμενο τον Μπραντζουκάκη Νικόλαο του Γεωργίου και της
Χρυσαυγής, κάτοικο Βασιλικής Δήμου Λευκάδας, ο οποίος κατηγορείται για
παράβαση του άρθρου 23 παρ. 1 ΑΝ 1539/1938, όπως ειδικότερα ορίζεται στο από

21/07/2008 Κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας (Α.Β.Μ. :
167/2008 και Α.Β.Ωρ. : 173/2008 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας), ή σε
οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο εξ αιτίας του ότι η ανωτέρω υπόθεση
έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας και απαιτεί
εξειδικευμένες γνώσεις στο Ποινικό δίκαιο .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 131/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

