Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:10/2013 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:70/2013
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 16η του μήνα
Aπριλίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 9556/12.4.2013
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 εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος :Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Πεντεσπίτης Νίκος
5) Σάντα-Μακρή Αικατ.
6)Ζουριδάκης Ευτύχιος
7)Μαργέλης Γεώργιος
8)Γαβρίλης Δημήτριος
9)Μπραντζουκάκης Νικ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
4ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.10-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για χορήγηση εντολής σε δικηγόρο
,κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού, για παράσταση στο Ελεγκτικό Συνέδριο
την 28/5/13, σχετικά με έφεση του Γεωργ.Λογοθέτη κατά Ελληνικού Δημοσίου.
Εισηγητ : κα.Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου
H Eισηγήτρια, αναφέρει ότι:
“ Περιήλθε στη υπηρεσία μου η απο 23 Φεβρουαρίου 2012 έφεση του Γιώργου
Λογοθέτη τέως Δημάρχου Απολλωνίων η οποία στρέφεται κατά του Ελληνικού
Δημοσίου και κατά της 1/13-01-2012 απόφασης καταλογισμού του Οικονομικού
Επιθεωρητή
της Οικονομικής Επιθεώρησης
Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων
Χαρ.Λιάσκα. Η ως άνω έφεση 'εχει κοινοποιηθεί στον Δήμο Λευκάδας ως καθολικού
διαδόχου του πρώην Δήμου Απολλωνίων , και απευθύνεται ενώπιον του έβδομου
τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ,εκδικάζεται δε αυτή στην δικάσιμο της 28-52013 , δυνάμει της οποίας μεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Με την υπ'αριθ' πρωτ.ΕΜΠ1/13/01/2012 απόφαση του Οικονομικού Επιθεωρητή της
Οικονομικής Επιθεώρησης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καταλογίζεται εις βάρος του
τέως Δημάρχου Απολλωνίων το ποσόν των 21.332,50 ευρώ και υπέρ του Δήμου
Απολλωνίων νυν Δήμου Λευκάδας.
Ητοι, κατόπιν διαχειριστικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο Δήμαρχος Γεώργιος
Λογοθέτης εισέπραξε απο τα έσοδα του Δημοτικού και ιδιωτικού πάρκινγκ στην

ταμειακή υπηρεσία του Δήμου,ως όφειλε,κατά παράβαση των διατάξεων των Π.Δ
323/89 ΚΑΙ 410/95.Από την είσπραξη των εσόδων απο το Δημοτικό και ιδιωτικό
πάρκινγκ στη θέση Πόρτο Κατσίκι.,όπως αναλυτικά αναφέρεται στις διαπιστώσεις
ελέγχου.Το συνολικό ποσό που ανέρχεται στο ποσόν των 9.662,48 ευρώ
επιβαρύνεται με τις αναλογούσες προσαυξήσεις που υπολογίστηκαν απο την
ημέρα,κατά την οποία εξακριβώθηκε ότι δημιουργήθηκε αυτό (ΝΔ 366/74,ΔΗΛΑΔΉ
ΑΠΟ 1-11-2007 'Εως 31/01/2012,ανέρχεται σε 4.927,87 ευρώ,πλέον πρόστιμα και
προσαυξήσεις κατά τον συμβιβασμό,απο φόρο εισοδήματος ΦΠΑ και απο ΚΒΣ τα
οποία ανέρχονται στο ποσόν των 4.404,63 ευρώ πλέον 2.337,52 ποσά που είχε
καταθέσει και παρέλαβε και συμψήφισε τελικά ο Δήμαρχος στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων κατά την διαδικασία συμβιβασμού στην ΔΟΥ
Λευκάδας.
Με την άνω έφεση ο εκκαλών ζητά
να απαλλαγεί απο την ευθύνη για το
καταλογιζόμενο έλλειμμα. Και να ακυρωθεί η ΕΜΠ 1/13-1-2012 απόφαση
καταλογισμού του Οικονομικού Επιθεωρητή της Οικονομικής Επιθεώησης
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.Χαρ.Λιάσκα.
Επειδή ο Δημος Λευκάδας έλκει έννομο συμφέρον προς τούτο. Και τούτο διότι έχει
καταλογισθεί εις βάρος του τέως Δημάρχου και υπέρ του Δήμου Λευκάδας το ποσόν
των 21.332,50 ευρώ .
Επειδή πρέπει να παρασταθεί και να ασκήσει κάθε ένδικο μέσο προς υποστήριξη
των συμφερόντων αυτού.
Επειδή ο Δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κωνσταντίνος Κατηφόρης
έχει εξειδικευμένες και άριστες γνώσεις ως προς το Διοικητικό δίκαιο και τα
οικονομικά θέματα .
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,
να δοθεί άμεσα εντολή στο Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Κωνσταντίνο Κατηφόρη του Νικολάου
να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον
Δήμο Λευκάδας κατά την ως άνω ημερομηνία 28 -5-2013 η σε οποιαδήποτε άλλη
μετ'αναβολή δικάσιμο ενώπιον του έβδομου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
,ήτοι να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την προάσπιση των
συμφερόντων του Δήμου Λευκάδας κατά της απο 23-2-2012 έφεσης του πρώην
Δημάρχου Απολλωνίων Γεωργίου Λογοθέτη και υπέρ του Δήμου Λευκάδας για
απαίτηση εις βάρος του πρώην Δημάρχου Απολλωνίων Γεωργίου Λογοθέτη και υπέρ
Δήμου Λευκάδας συνολικού ποσού 21.332,50 ευρώ, τα οποία έχουν καταλογισθεί
δυνάμει της ΕΜΠ 1/13-01-2012 απόφασης καταλογισμού του Οικονομικού
Επιθεωρητή της Οικονομικής Επιθεώρησης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Χαρ,Λιάσκα
και εν γένει να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο
μέσο ,ήτοι καταθέτοντας υπομνήματα ,προτάσεις ,πρόσθετους λόγους και
οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί προς το συμφέρον του Δήμου
Λευκάδας”.
Κατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για
την ανάθεση της παραπάνω υπόθεσης, κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού ,
σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Χορηγεί
εντολή ,κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού (αρθρο 75 παρ.ιστ, του
Ν.3852/2010), στο Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Κωνσταντίνο

Κατηφόρη του Νικολάου , να ασκήσει παρέμβαση υπέρ του Δήμου Λευκάδας και
υπέρ της υπ΄αρ. ΕΜΠ1/13-01-2012 απόφασης καταλογισμού του Οικονομικού
Επιθεωρητή της Οικονομικής Επιθεώρησης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Χαρ,Λιάσκα
, κατά της από 23-2-012 έφεσης του Γεωργίου Λογοθέτη, πρώην Δημάρχου
Απολλωνίων, ενώπιον του έβδομου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την ως
άνω δικάσιμο ή οποιαδήποτε μετ΄αναβολή δικάσιμο, να παρασταθεί και να
εκπροσωπήσει τον Δήμο Λευκάδας κατά την ως άνω ημερομηνία 28 -5-2013 η σε
οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο ενώπιον του έβδομου τμήματος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου ,ήτοι να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την
προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου Λευκάδας και εν γένει να υποστηρίξει τα
συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο ,ήτοι καταθέτοντας
υπομνήματα ,προτάσεις ,πρόσθετους λόγους και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια
ήθελε απαιτηθεί προς το συμφέρον του Δήμου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 70/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

