ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 11ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 61/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 7 του μήνα Μαρτίου του έτους
2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ. 3937/2-3-18 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 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. Σέρβος Κων/νος
3. Καββαδάς Θωμάς
4. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης και υπεράσπισης του Μάρκου Νικητάκη
η
του Βασιλείου ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 20 .3.2018 για τις περιγραφόμενες
στο με αριθμό 150/2017 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας αξιόποινες πράξεις.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του Δήμου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου, 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 150/2017 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας προς τον
Αντιδήμαρχο Μάρκο Νικητάκη, στο οποίο ρητά αναφέρεται: «Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στη Λευκάδα
στις 25-5-2016, ως υπάλληλος στον οποίο νόμιμα έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας
δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής ή άλλου νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, με περισσότερες πράξεις που
συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, με πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με
σκοπό να προσπορίσει παράνομο όφελος σε άλλον, και ειδικότερα στον παραπάνω τόπο και χρόνο, ως
αντιδήμαρχος στο Δήμο Λευκάδας, αρμόδιος νια το υπαίθριο εμπόριο, την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων
και την υπαίθρια διαφήμιση δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 23322/1-9-2014 απόφασης του Δημάρχου Λευκάδας,
προέβη στην έκδοση 21 ειδικών αδειών συμμετοχής επαγγελματιών στην εμποροπανήγυρη Αγίας Κυριακής, η
οποία έλαβε χώρα στο Νυδρί Λευκάδας από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου 2016, στα ονόματα των εμπόρων
Παρασκευά ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ του Χρήστου, Ηλία ΒΑΡΔΑΛΗ του Δημητρίου, ΒΕΗΑΡΙ SΚΕDΕΡ του
ΕLΜΑS, Όλγας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Αλεξάνδρου, Ειρήνης ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ του Ιωάννη, Ευαγγέλου ΚΑΜΠΟΥΡΗ
του Αποστόλου, Ορέστη ΛΕΟΝΤΙΟΥ του Δημοσθένη, Ιωάννη ΜΠΑΤΖΑΛΗ του Αποστόλου, Θεοδώρoυ
ΠΕΤΡΩΤΟΥ του Γεωργίου, EMDADUL ISLAM του ΑLΙ, Σταυριανού ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗ, Εμμανουήλ ΦΩΚΑ του
Χαραλάμπους, Ελένης ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ του Βασιλείου, Χρήστου ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ του Ιωάννη, Αναστασίου
ΘΕΟΛΟΓΟΥ του Χρήστου, Κυριάκου ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ του Ιωάννη, Γεωργίου ΜΠΑΤΖΑΛΗ του Χρήστου,
Τριαναφυλλιάς ΠΡΑΤΑΝΟΥ του Γρηγορίου, Ελένης ΣΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, ΤΣΑΡΛΣ ΟΡΑΝΣΑΥΕ
του ΟΛΕΙΔΕ και Χριστίνας ΜΠΑΤΖΑΛΗ του Ιωάννη, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Λευκάδας για τη διοργάνωση της εμποροπανήγυρης και τη χορήγηση των αδειών και χωρίς
προηγούμενη απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δημοτικού
Συμβουλίου, ώστε να λάβει χώρα νόμιμα η λειτουργία της εμποροπανήγυρης. Προέβη δε στην παραπάνω
ενέργεια με σκοπό να προσπορίσει παράνομο όφελος στο σύνολο των ανωτέρω συμμετεχόντων. Για
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παράβαση των άρθρων 1, 13 α΄, 14, 26 παρ. 1, 27, 51, 53, 79, 98, 259 Π.Κ. εν συνδ. με τα άρθρα 26 παρ 1 και
28 Ν. 4264/2014.»
ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Να δοθεί στην δικηγόρο με πάγια αντιμισθία του Δήμου Λευκάδας Αικατερίνη Τσερέ η ειδική εντολή, η
πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να εκπροσωπήσει τον κύριο Μάρκο Νικητάκη του Βασιλείου ενώπιον του
Τριμελούς Πλημ/κείου Λευκάδας κατά τη δικάσιμο της 20ης.03.2018 και σε κάθε μετ’ άναβολή συζήτηση, και
να τον υπερασπιστεί αναφορικά με τις κατηγορίες, που περιέχονται στο με αριθμό 150/2017 κλητήριο
θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας, να ασκεί κάθε διαδικαστική πράξη καθώς και κάθε
ένδικο μέσο κατά της αποφάσεως που θα εκδοθεί, να παραιτείται από την άσκηση αυτών και γενικά να
προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται κατά την κρίση της για την εκτέλεση της παρούσας 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 στην δικηγόρο του Δήμου με πάγια αντιμισθία Αικατερίνη Τσερέ την ειδική εντολή, τη
πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να εκπροσωπήσει τον κύριο Μάρκο Νικητάκη του Βασιλείου ενώπιον του
Τριμελούς Πλημ/κείου Λευκάδας κατά τη δικάσιμο της 20ης.03.2018 και σε κάθε μετ’ άναβολή συζήτηση, και
να τον υπερασπιστεί αναφορικά με τις κατηγορίες, που περιέχονται στο με αριθμό 150/2017 κλητήριο
θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας, να ασκεί κάθε διαδικαστική πράξη καθώς και κάθε
ένδικο μέσο κατά της αποφάσεως που θα εκδοθεί, να παραιτείται από την άσκηση αυτών και γενικά να
προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται κατά την κρίση της για την εκτέλεση της παρούσας εντολής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 61/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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