Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:36/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:305/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 4η του
μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
30979/30.11.2012 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 έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)ΑραβανήςΑνδρέας
3) Σάντα-Μακρή Αικ.
4) Πεντεσπίτης Νίκος
5)Μαργέλης Γεώργιος
6) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γαζής Αναστάσιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
4ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.36-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Επιτροπής για ορισμό δικηγόρου, για υπεράσπιση του
Αντιδημάρχου Γιαννούτσου Πέτρου, ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου
Λευκάδας σχετικά με την αρ.πιν. 886/2010 .
Εισηγ: κα.Καρύδη Μαυρέτα-δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε τα παρακάτω:
“Περιήλθε στην υπηρεσία μου το αριθ' 886/2010 κλητήριο θέσπισμα
του
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας ,δυνάμει του οποίου κατηγορείται ως
υπαίτιος του ότι στον Καστό Λευκάδας κατά το χρονικό διάστημα απο την 10-082007 έως την 29-02-2008 υπό την ιδιότητά του ως υπαλλήλου κατά την έννοια του
άρθρου 13 περ.α'ΠΚ, με πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του,με
σκοπό να βλάψει άλλον .Συγκεκριμένα στον ανωτέρω τόπο και χρόνο υπό την
ιδιότητα του,ως Προέδρου της Κοινότητας Καστού Λευκάδας και αρμοδίου εν
προκειμένω για τη χορήγηση της μηχανογραφικής άδειας μετά πλήρων αποδοχών
(1) μιας ημέρας ανά δίμηνο σε δικαιούμενους αυτήν,κατ'άρθρο 50 παρ.6 Ν
3528/2007,κοινοτικούς υπαλλήλους της Κοινότητας Καστού Γεωργίου Τριλίβα του
Γερασίμου με αντικείμενο τη χορήγηση σε αυτόν της εν λόγω μηχανογραφικής άδειας
για τα δίμηνα Ιούλιος 2007-Αύγουστος 2007 (οι δύο πρώτες εκ των ανωτέρω
αιτήσεων)Σεπτέμβριος 2007,Οκτώβριος 2007 και Ιανουάριος 2008- Φεβρουάριος
2008 και ενώ πράγματι,ο τελευταίος δικαιούτο στη λήψη αυτής σε όλες τις ανωτέρω

περιπτώσεις-αφου στα πλαίσια εκτέλεσης της υπηρεσίας του χειριζόταν ηλεκτρονικό
υπολογιστή και απασχολείτο μπροστά σε οθόνη καταγραφής για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των πέντε ωρών ημερησίως και δή καθόλον το χρονικό διάστημα του
ωραρίου του ο κατηγορούμενος υπο την προρρηθείσα ιδιότητά του,δε χορήγησε την
κατά τα παραπάνω μηχανογραφική άδεια αυτήν κοινοτικό υπάλληλο Γεώργιο
Τριλίβα,αν και κατά το άρθρο 50 παρ.6 Ν.3528/2007,η άδεια αυτή χορηγείται
υποχρεωτικά μέσα στο δίμηνο το οποίο αφορά,εφόσον,δε,δεν εξαντληθεί στο
διάστημα αυτό,δε μεταφέρεται ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον υπάλληλο.Με
την πράξη του δε αυτή σκόπευε να βλάψει τον ως άνω κοινοτικό υπάλληλο ,Γεώργιο
Τριλίβα του Γερασίμου,στερώντας του τις αντίστοιχες ημέρες άδειας (μια ημέρα για
τον καθένα απο τα παραπάνω δίμηνα,ήτοι συνολικά τρείς ημέρες άδειας (μια ημέρα
για καθένα απο τα παραπάνω δίμηνα, ήτοι συνολικά τρείς ημέρες άδειας) μετά
πλήρων αποδοχών.
Επειδή η υπόθεση αυτή έχει ανατεθεί στην Δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία
<<ΘΕΡΙΑΝΟΣ-ΤΖΕΦΡΙΟΥ και Συνεργάτες>> απο το έτος 2010 ,λόγω του ότι η
συγκεκριμένη υπόθεση απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις στο Ποινικό δίκαιο .
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
Να δοθεί άμεσα εντολή στην Δικηγόρική εταιρεία με την επωνυμία <<ΘΕΡΙΑΝΟΣ
-ΤΖΕΦΡΙΟΥ και Συνεργάτες >> να υπερασπίσουν τον κατηγορούμενο Αντιδήμαρχο
του Δήμου Λευκάδας κο Γιανούτσο Πετρο ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
Λευκάδας κατά την συνεδρίαση της 9ης Απριλίου 2013 η σε οποιαδήποτε άλλη
μετ'αναβολή δικάσιμο .Δυνάμει του αριθ' 886/2010 κλητήριου θέσπισματος
του
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας ,με το οποίο κατηγορείται ως υπαίτιος του
ότι στον Καστό Λευκάδας κατά το χρονικό διάστημα απο την 10-08-2007 έως την
29-02-2008 υπό την ιδιότητά του ως υπαλλήλου κατά την έννοια του άρθρου 13
περ.α'ΠΚ, με πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του,με σκοπό να βλάψει
άλλον.Συγκεκριμένα στον ανωτέρω τόπο και χρόνο υπό την ιδιότητα του,ως
Προέδρου της Κοινότητας Καστού Λευκάδας και αρμοδίου εν προκειμένω για τη
χορήγηση της μηχανογραφικής άδειας μετά πλήρων αποδοχών (1) μιας ημέρας ανά
δίμηνο σε δικαιούμενους αυτήν,κατ'άρθρο 50 παρ.6 Ν 3528/2007,κοινοτικούς
υπαλλήλους της Κοινότητας Καστού Γεωργίου Τριλίβα του Γερασίμου με αντικείμενο
τη χορήγηση σε αυτόν της εν λόγω μηχανογραφικής άδειας για τα δίμηνα Ιούλιος
2007-Αύγουστος 2007 (οι δύο πρώτες εκ των ανωτέρω αιτήσεων)Σεπτέμβριος
2007,Οκτώβριος 2007 και Ιανουάριος 2008- Φεβρουάριος 2008 και ενώ πράγματι,ο
τελευταίος δικαιούτο στη λήψη αυτής σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις-αφου στα
πλαίσια εκτέλεσης της υπηρεσίας του χειριζόταν ηλεκτρονικό υπολογιστή και
απασχολείτο μπροστά σε οθόνη καταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
πέντε ωρών ημερησίως και δή καθόλον το χρονικό διάστημα του ωραρίου του ο
κατηγορούμενος υπο την προρρηθείσα ιδιότητά του,δε χορήγησε την κατά τα
παραπάνω μηχαν αυτήν κοινοτικό υπάλληλο Γεώργιο Τριλίβα,αν και κατά το άρθρο
50 παρ.6 Ν.3528/2007,η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στο δίμηνο το
οποίο αφορά,εφόσον,δε,δεν εξαντληθεί στο διάστημα αυτό,δε μεταφέρεται ούτε
καταβάλλεται αποζημίωση στον υπάλληλο.Με την πράξη του δε αυτή σκόπευε να
βλάψει τον ως άνω κοινοτικό υπάλληλο ,Γεώργιο Τριλίβα του Γερασίμου,στερώντας
του τις αντίστοιχες ημέρες άδειας (μια ημέρα για τον καθένα απο τα παραπάνω
δίμηνα,ήτοι συνολικά τρείς ημέρες άδειας (μια ημέρα για καθένα απο τα παραπάνω
δίμηνα, ήτοι συνολικά τρείς ημέρες άδειας) μετά πλήρων αποδοχών”.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ανάθεση της
υπόθεσης στην Δικηγόρική εταιρεία με την επωνυμία <<ΘΕΡΙΑΝΟΣ -ΤΖΕΦΡΙΟΥ και
Συνεργάτες >> να υπερασπίσουν τον κατηγορούμενο Αντιδήμαρχο του Δήμου
Λευκάδας κο Γιαννούτσο Πετρο
ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
Λευκάδας κατά την συνεδρίαση της 9ης Απριλίου 2013 η σε οποιαδήποτε άλλη

μετ'αναβολή δικάσιμο ,λόγω του ότι η συγκεκριμένη υπόθεση απαιτεί εξειδικευμένες
γνώσεις στο Ποινικό δίκαιο τις οποίες διαθέτουν οι δικηγόροι της
εταιρείας<<ΘΕΡΙΑΝΟΣ -ΤΖΕΦΡΙΟΥ και Συνεργάτες >>.
Στο σημείο αυτό ο κος.Μαργέλης Γεώργιος αναφέρει ότι διαφωνεί με τον ορισμό
άλλου δικηγόρου εκτός της δικηγόρου του Δήμου, γιατί θεωρεί ότι δεν μπορεί ο
κος.Γιαννούτσος να επιλέγει ως Αντιδήμαρχος άλλο δικηγόρο από τη στιγμή που
υπάρχει η δικηγόρος του Δήμου.
Η Επιτροπή αφού άκουσε το Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της ,
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Με πέντε (5) ψήφους υπέρ και έναν(1) ΚΑΤΑ του κ.Μαργέλη, για τους λόγους
που προανέφερε,
την ανάθεση της υπόθεσης στην Δικηγόρική εταιρεία με την επωνυμία
<<ΘΕΡΙΑΝΟΣ -ΤΖΕΦΡΙΟΥ και Συνεργάτες >> να υπερασπίσουν τον κατηγορούμενο
Αντιδήμαρχο του Δήμου Λευκάδας κο Γιαννούτσο Πετρο ενώπιον του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Λευκάδας κατά την συνεδρίαση της 9ης Απριλίου 2013 η σε
οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο ,λόγω του ότι η συγκεκριμένη υπόθεση
απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις στο Ποινικό δίκαιο τις οποίες διαθέτουν οι δικηγόροι
της εταιρείας<<ΘΕΡΙΑΝΟΣ -ΤΖΕΦΡΙΟΥ και Συνεργάτες >>,δυνάμει του αριθ'
886/2010 κλητήριου θέσπισματος του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας ,με
το οποίο κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στον Καστό Λευκάδας κατά το χρονικό
διάστημα απο την 10-08-2007 έως την 29-02-2008 υπό την ιδιότητά του ως
υπαλλήλου κατά την έννοια του άρθρου 13 περ.α'ΠΚ, με πρόθεση παρέβη τα
καθήκοντα της υπηρεσίας του,με σκοπό να βλάψει άλλον.Συγκεκριμένα στον
ανωτέρω τόπο και χρόνο υπό την ιδιότητα του,ως Προέδρου της Κοινότητας Καστού
Λευκάδας και αρμοδίου εν προκειμένω για τη χορήγηση της μηχανογραφικής άδειας
μετά πλήρων αποδοχών (1) μιας ημέρας ανά δίμηνο σε δικαιούμενους
αυτήν,κατ'άρθρο 50 παρ.6 Ν 3528/2007,κοινοτικούς υπαλλήλους της Κοινότητας
Καστού Γεωργίου Τριλίβα του Γερασίμου με αντικείμενο τη χορήγηση σε αυτόν της εν
λόγω μηχανογραφικής άδειας για τα δίμηνα Ιούλιος 2007-Αύγουστος 2007 (οι δύο
πρώτες εκ των ανωτέρω αιτήσεων)Σεπτέμβριος 2007,Οκτώβριος 2007 και
Ιανουάριος 2008- Φεβρουάριος 2008 και ενώ πράγματι,ο τελευταίος δικαιούτο στη
λήψη αυτής σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις-αφου στα πλαίσια εκτέλεσης της
υπηρεσίας του χειριζόταν ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολείτο μπροστά σε
οθόνη καταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ωρών ημερησίως και
δή καθόλον το χρονικό διάστημα του ωραρίου του ο κατηγορούμενος υπο την
προρρηθείσα ιδιότητά του,δε χορήγησε την κατά τα παραπάνω μηχαν αυτήν
κοινοτικό υπάλληλο Γεώργιο Τριλίβα,αν και κατά το άρθρο 50 παρ.6 Ν.3528/2007,η
άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στο δίμηνο το οποίο αφορά,εφόσον,δε,δεν
εξαντληθεί στο διάστημα αυτό,δε μεταφέρεται ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον
υπάλληλο.Με την πράξη του δε αυτή σκόπευε να βλάψει τον ως άνω κοινοτικό
υπάλληλο ,Γεώργιο Τριλίβα του Γερασίμου,στερώντας του τις αντίστοιχες ημέρες
άδειας (μια ημέρα για τον καθένα απο τα παραπάνω δίμηνα,ήτοι συνολικά τρείς
ημέρες άδειας (μια ημέρα για καθένα απο τα παραπάνω δίμηνα, ήτοι συνολικά τρείς
ημέρες άδειας) μετά πλήρων αποδοχών .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 305/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

