ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:295/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 12 του µήνα Σεπτεµβρίου του
έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά
την αριθ. πρωτ: 18050/7-9-2018 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 πέντε (5) 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. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Σέρβος Κων/νος
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Η κα Καρφάκη Μαριάννα προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο κ. Σέρβος Κων/νος προσήλθε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο κ. Γιαννιώτης Οδυσσέας ήταν απών κατά την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή ή µη αιτήµατος Μεσσήνη ∆ηµητρίου σχετικά µε την εφαρµογή της
διάταξης του άρθρου 384 παρ.3 του Π.Κ.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε ότι το ανωτέρω θέµα είναι εξ΄
αναβολής από την προηγούµενη συνεδρίαση της Ο.Ε. στην οποία αποφασίστηκε:
Η αναβολή του θέµατος, προκειµένου να κληθούν στην Οικονοµική Επιτροπή οι δικηγόροι του ∆ήµου,
για να γνωµατεύσουν επί του θέµατος.
Στη σηµερινή συνεδρίαση παρευρίσκονται οι δικηγόροι του ∆ήµου και ενηµέρωσαν τα µέλη της Ο.Ε. επί
του αιτήµατος του κ. Μεσσήνη ∆ηµητρίου, το οποίο διαβιβάστηκε στην Ο.Ε. µε το από 29 Αυγούστου 2018, µε
Αριθµ. Πρωτ. Εσωτ.: 1640, διαβιβαστικό του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, Τµήµα
Αλιείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Με το παρόν σας διαβιβάζουµε την από 21.03.2018 Αίτηση του ∆ηµητρίου Μεσσήνη του Νικολάου.
Ο συγκεκριµένος συνελήφθη από άνδρες του Λιµενικού Σώµατος την 03.04.2014 να κατέχει πέντε (5)
κιλά γαρίδας, αφού είχε κάνει χρήση βολκού εντός του Ιχθυοτροφείου Αυλαίµων.
Με την ανωτέρω αίτησή του, ζητά από την Οικονοµική Επιτροπή να προσδιορίσει "την αξία της προκληθείσης σε
βάρος του ∆ήµου ζηµίας", ώστε να τύχη της εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 384 παρ. 3 Π.Κ. (εξάλειψη
αξιόποινου σε περίπτωση πλήρους ικανοποίησης του παθόντος προ της έναρξης της αποδεικτικής διαδικασίας
στο Πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο).
Παρακαλούµε όπως η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίσει για την αποδοχή ή όχι του αιτήµατος του
Μεσσήνη ∆ηµητρίου.»
Στη συνέχεια ο κ. Νικητάκης είπε ότι εµµένει στην προηγούµενη θέση του, δηλαδή, επειδή ο ∆ήµος δεν
έκανε µήνυση στον ανωτέρω και δεν έχει εµπλακεί στην υπόθεση, να µην γίνει δεκτό το αίτηµα.
Στη συνέχεια γίνεται ψηφοφορία επί του αιτήµατος του κ. Μεσσήνη ∆ηµητρίου.
Υπέρ του αιτήµατος ψήφισαν 4 µέλη της Ο.Ε. οι κ.κ. Καρφάκη Μαριάννα, Σέρβος Κων/νος, Γιαννιώτης
Οδυσσέας και Χαλικιάς Ευάγγελος.
Την πρόταση του κ. Νικητάκη ψήφισε ο κ. Σκλαβενίτης Ευάγγελος.
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Λευκό ψήφισε ο κ. Περδικάρης Αθανάσιος.
Στη συνέχεια η Ο.Ε. συζήτησε για το ύψος της προκληθείσας ζηµιάς, το οποίο προτείνεται να είναι το
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
Ο κ. Χαλικιάς Ευάγγελος προτείνει το ποσό να είναι είκοσι (20,00) ευρώ.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Τις ανωτέρω ψηφοφορίες, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Κάνει δεκτό το αίτηµα του κ. ∆ηµητρίου Μεσσήνη του Νικολάου, για την καταβολή της αξίας της
προκληθείσας σε βάρος του ∆ήµου ζηµιάς (5 κιλών γαρίδας), ώστε να τύχη της εφαρµογής της διάταξης του
άρθρου 384 παρ. 3 Π.Κ. (εξάλειψη αξιόποινου σε περίπτωση πλήρους ικανοποίησης του παθόντος προ της
έναρξης της αποδεικτικής διαδικασίας στο Πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο).
Η αξία της προκληθείσης σε βάρος του ∆ήµου ζηµιάς ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 295/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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