ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 35ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 431/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
19056/23-10-2020 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
εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
-------2 Βικέντιος Νικόλαος
2
3 Γιαννιώτης Παναγιώτης
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
6
7 Γαζής Αναστάσιος
7
8 Τυπάλδος Νικόλαος
8
9 Τσιρογιάννης Γεώργιος
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέµατα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Ο κ. Σέρβος Κων/νος δεν συµµετείχε στην συζήτηση του 4 θέµατος Ε.Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στο ∆ικηγόρο του ∆ήµου µε πάγια αντιµισθία ∆ηµήτριο Μασούρα
(άρθρο 72 ν. 3852/2010) για υπεράσπιση πρώην Αντιδηµάρχου, ενώπιον των αρµοδίων ποινικών ∆ικαστηρίων.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
∆ηµήτριος Μασούρας, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στον κ. ∆ηµήτριο Μασούρα,
δικηγόρο του ∆ήµου µε πάγια αντιµισθία, ο οποίος εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής
την παρακάτω εισήγηση-γνωµοδότησή του:
«∆υνάµει του υπ’ αριθµ. 74/2019 κλητηρίου θεσπίσµατος του κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Λευκάδας, ο
πρώην Αντιδήµαρχος του ∆ήµου Οδυσσέας Γιαννιώτης παραπέµφθηκε ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου
Λευκάδας ως κατηγορούµενος για υποβάθµιση περιβάλλοντος (παράβαση αρ. 28 ν. 1650/1986) κατά την
ενάσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και συγκεκριµένα για τη λειτουργία του ΧΑ∆Α Καλάµου στη θέση
«Κεφάλι».
Η υπόθεση συζητείται µετ’ αναβολή στις 03.11.2020. Αρχικώς είχε χορηγηθεί εντολή στην τότε δικηγόρο
του ∆ήµου Αικατερίνη Τσερέ.
Η νοµική εκπροσώπηση υπαλλήλων και αιρετών προβλέπεται στο αρ. 52 ν. 4674/2020, όπως
τροποποιήθηκε από το ταυτάριθµο άρθρο του ν. 4735/2020.
Με δεδοµένη την επιθυµία του ως άνω για την νοµική εκπροσώπησή του από την υπηρεσία µας και την
υποβολή εκ µέρους του σχετικής αίτησης σε προγενέστερο στάδιο, όταν και είχε ανατεθεί η υπόθεση µε
προηγούµενη απόφαση της Ο.Ε., εισηγούµαστε θετικά για την νοµική εκπροσώπηση του κατηγορουµένου, διότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος, καθώς: α) η πράξη για την οποία κατηγορείται τελέστηκε κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων του και β) η ποινική δίωξη δεν ασκήθηκε µετά από «καταγγελία» δηµόσιας υπηρεσίας,
αλλά µετά από καταγγελία ιδιώτη, που αναφέρεται επώνυµα στη δικογραφία.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εισηγούµαι στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας την χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία ∆ηµήτριο Ν. Μασούρα, ώστε να παρασταθεί ως συνήγορος υπεράσπισης
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του ανωτέρω κατηγορουµένου κατά την ορισθείσα δικάσιµο ή όποια άλλη µετ’ αναβολή µέχρι τελεσιδικίας της
υπόθεσης.»
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
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία ∆ηµήτριο Ν. Μασούρα,
ώστε να παρασταθεί ως συνήγορος υπεράσπισης του ανωτέρω κατηγορουµένου, Οδυσσέα Γιαννιώτη, πρώην
Αντιδηµάρχου, κατά την ορισθείσα δικάσιµο ή όποια άλλη µετ’ αναβολή µέχρι τελεσιδικίας της υπόθεσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 431/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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