ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 47/2016 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 297/2016
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 19 του µηνός Οκτωβρίου
του έτους 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 21299/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση της Αντιπροέδρου 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
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Βλάχος Κων/νος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Σκληρός Φίλιππος
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3ο της Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής σε δικηγόρο για υπεράσπιση του Κων/νου
Αραβανή, πρώην ∆ηµάρχου Λευκάδας, στη δικάσιµο στις 3-11-2016, ενώπιον του Μονοµελούς
Πληµµελειοδικείου Λευκάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Έλαβα το αριθ’19784/28-9/2016 διαβιβαστικό έγγραφο του πρώην ∆ηµάρχου Λευκάδας
Κων/νου Αραβανή, σύµφωνα µε το οποίο µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Στις 3-11-2016 στο Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Λευκάδας είναι κατηγορούµενος για µη
αποτελεσµατική χλωρίωση του νερού. Σύµφωνα µε τα αναλυτικά εργαστήρια στα οποία είχε αναθέσει
ο ∆ήµος δεν υπήρχε κανένα πρόβληµα στα µετρήσεις των καθορισµένων σηµείων. Η ∆ίκη γίνεται εξ΄
αναβολής.
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Επειδή ο ως άνω πρώην ∆ήµαρχος κατηγορείται στα πλαίσια των υπηρεσιακών του καθηκόντων
χρήζει ανάγκη υπεράσπισης .
Προς τούτο ο ∆ήµος Λευκάδας δέον όπως παράσχει νοµική κάλυψη.
Ητοι να διορίσει προς τούτο κατά την ως άνω ηµεροµηνία 3-11-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄
αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας συνήγορο
υπεράσπισης.
Για τους λόγους αυτούς
∆ιαβιβάζω την ως άνω αλληλογραφία και το αίτηµα του κ. Αραβανή, προκειµένου να ορίσει η Ο.Ε.
πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Γαντζία Γεράσιµο, ο οποίος έχει ασχοληθεί µε τις υποθέσεις, ή όποιον
άλλον η επιτροπή αποφασίσει, και παρακαλώ να εισάγετε το θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου Λευκάδας αρµόδια προς ορισµό συνηγόρου υπεράσπισης του Κωνσταντίνου Αραβανή πρώην
∆ηµάρχου Λευκάδας, κατά την ως άνω ηµεροµηνία 3-11-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή
ή µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. πρότεινε να χορηγηθεί εντολή εκτός της δικηγόρου του
∆ήµου και στον δικηγόρο κ. Γαντζία, κατ΄εξαίρεση, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης.
Η ανωτέρω πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία.
Υπέρ ψήφισαν τέσσερα (4) µέλη της Ο.Ε. οι κ.κ. Μάρκος Νικητάκης, Αθανάσιος Περδικάρης,
Κων/νος Σέρβος και Ευάγγελος Χαλικιάς.
Παρών ψήφισε ο κ. Οδυσσέας Γιαννιώτης.
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,
- Την παραπάνω ψηφοφορία, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, καθώς επίσης και
στον δικηγόρο του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας κ. Γεράσιµο Γαντζία, λόγω της σοβαρότητας της
υπόθεσης, για την υπεράσπιση του Κωνσταντίνου Αραβανή πρώην ∆ηµάρχου Λευκάδας, κατά την
ως άνω ηµεροµηνία 3-11-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο ενώπιον
του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 297/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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