ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 21ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 158/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 20 του µήνα Μαϊου του έτους
2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 9331/16-5-19 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
Περδικάρης Αθανάσιος
2 Γιαννιώτης Οδυσσέας
2
Καρφάκη Μαριάννα
3 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Καββαδάς Θωµάς
5 Σέρβος Κων/νος
5
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6
7
7
8
8
9
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 7 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής, στη δικηγόρο του ∆ήµου µε πάγια
αντιµισθία Αικατερίνη Τσερέ, περί εκπροσώπησης και υπεράσπισης του Κυριάκου Προκοπίου του ∆ηµητρίου &
η
του ∆ηµητρίου Βραχνούλα ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας την 2 .7.2019 για τις
περιγραφόµενες στο µε αριθµό 30/2019 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Λευκάδας
αξιόποινες πράξεις.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αικατερίνη Τσερέ, 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:
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 και ως ισχύουν.
- Το µε αριθµό 30/2019 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Λευκάδας προς τον Κυριάκο
Προκοπίου του ∆ηµητρίου & τον ∆ηµήτριο Βραχνούλα, στο οποίο ρητά αναφέρεται εκτός των άλλων:
Α. Ο πρώτος κατηγορούµενος, Κυριάκος ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στη Λευκάδα στους
παρακάτω επιµέρους χρόνους, µε περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήµατος,
ως υπάλληλος, µε πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του
ή σε άλλον παράνοµο όφελος και ειδικότερα, ως Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος
του ∆ήµου Λευκάδας:
1. Στις 16-5-2014, και ενώ είχε συνταχθεί η από 25-2-2013 και 1-4-2014 έκθεση αυτοψίας σε ακίνητο ιδιοκτησίας
Ιωάννη ΦΕΤΣΗ, η οποία διαπίστωνε την ανέγερση ισόγειας µεταλλικής βεράντας, στηριζόµενης σε µεταλλικό
υποστυλώµατα, κατ’ επέκταση του εξώστη στις τρεις πλευρές διώροφου κτίσµατος, η επέκταση του εξώστη
στον όροφο του κτιρίου πάνω από χώρο που σε προηγούµενη υπ’ αριθ. 14/95 αναθεώρηση της αρχικής 64/91
οικοδοµικής άδειας είναι χώρος εξώστη και την ανέγερση εστίας (τζακιού) µε καπνοδόχο εντός του χώρου, τη
διαµόρφωση της στέγης µε κόκκινα κεραµίδια κατά παράβαση της από 8-6-1994 διόρθωσης της ΕΠΑΕ επί των
σχεδίων της ανωτέρω αναθεώρησης και τοποθέτηση κουφωµάτων αλουµινίου κατά παράβαση της ανωτέρω
διόρθωσης της ΕΠΑΕ, και στις 14-10-2014, και ενώ είχε συνταχθεί η από 29-4-2014 έκθεση αυτοψίας σεακίνητο ιδιοκτησίας Παναγιώτη ΦΙΛΙΠΠΑ, η οποία διαπίστωνε την κατασκευή διαφορετικής επιφάνειας
κτίσµατος καθώς και προσθήκη στεγάστρου και ορόφου σε άλλη θέση, κατά παράβαση της υπ’ αριθ. 184/1993
οικοδοµικής άδειας, κατασκευή διαφορετικής µορφής Η/Χ κατά παράβαση της ανωτέρω άδειας, κατασκευή
αποθήκης κάτω από σκάλα και στεγάστρου στον ακάλυπτο χωρίς άδεια και κατασκευή τοίχου περίφραξης και
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εισόδου σε θέση που έπρεπε να είναι παραχωρηµένη σε κοινή χρήση, δεν διαβίβασε την ανωτέρω έκθεση
αυτοψίας ούτε στην εισαγγελική Αρχή, κατά παράβαση της υπ’ αριθ. 35833/6173/48/1988 εγκυκλίου, ούτε στο
κατά παράβαση της υπ’ αριθ. 14588/1994 εγκυκλίου, ούτε βεβαίωσε τα επιβληθέντα πρόστιµα, ως όφειλε βάσει
των διατάξεων των άρθρων 17 παρ. 2, 3, 4 Ν. 1337/1983, 34 παρ. 2 Ν. 4030/2011 και Ι Π.∆. 267/1998.,
2. Από τις 1-4-2014 έως τις 10-7-2017, ενώ µετά τη σύνταξη της από 25-2-2013 και 1- 4-2014 αυτοψίας, είχε
διαπιστώσει ότι οι διαλαµβανόµενες στο στοιχείο 5.(1) του παρόντος αυθαίρετες κατασκευές στο ακίνητο του
Ιωάννη ΦΕΤΣΗ, δεν είχαν υπαχθεί στο σύνολό τους στη σχετική υπ’ αριθ. πρωτ. 898005/18-4-2013 δήλωση,
εντούτοις δεν προέβη στην ανάκληση της ανωτέρω δήλωσης υπαγωγής κατά παράβαση των διαλαµβανοµένων
στην υπ’ αριθ. 49110/17/23-10-2012 εγκύκλιο και το άρθρα 2 Ν. 4178/2013.
Τέλεσε δε τις παραπάνω πράξεις µε σκοπό να προσπορίσει παράνοµο όφελος στους ανωτέρω Ιωάννη ΦΕΤΣΗ
και Παναγιώτη ΦΙΛΙΠΠΑ, συνιστάµενο στην µη επιβολή κυρώσεων σε βάρος τους
Β. Ο δεύτερος κατηγορούµενος, ∆ηµήτριος ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ, κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στη Λευκάδα στις
24-7-2015, ως υπάλληλος, µε πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει
στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο όφελος και ειδικότερα στον παραπάνω τόπο και χρόνο, ως Προϊστάµενος
του Τµήµατος Τεχνικών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας, και ενώ όφειλε
βάσει της διάταξης του άρθρου 20 παρ. 1 Ν. 4067/2012 και της Υ,Α. ∆ΙΑ∆Π/οικ/273/2012, να µην προβεί στην
έκδοση έγκρισης υλοποίησης κατασκευών εντός παραχωρηµένης ζώνης σε ιδιώτη, δίχως απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και δίχως υποβολή τεχνικής µελέτης που να δικαιολογεί την αναγκαιότητα των
κατασκευών σχετικό µε την υποστήριξη δένδρων, εντούτοις, κατόπιν σχετικής υπ’ αριθ. πρωτ. 15080/14-7-2015
αίτησης. του τρίτου κατηγορουµένου, Παναγιώτη ΦΙΛΙΠΠΑ, ενέκρινε µε ταυτάριθµο από 24-7-2015 έγγραφο την
εκτέλεση εργασιών διαµόρφωσης από τον τρίτο κατηγορούµενο σε υφιστάµενο πεζοδρόµιο µπροστά από την
ιδιοκτησία του τρίτου κατηγορουµένου, σε τµήµα το οποίο είχε παραχωρηθεί σε Κοινή χρήση µε την υπ’ αριθ.
πρωτ. 7577/1993 δήλωση παραχώρησης σε Κοινή χρήση της συµβολαιογράφου Λευκάδας Ακριβούλας
Βλασσοπούλου, χωρίς προηγούµενη σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας και
χωρίς την υποβολή τεχνικής µελέτης που να δικαιολογεί την αναγκαιότητα των κατασκευών σχετικό µε την
υποστήριξη δένδρων. Προέβη δε στην ανωτέρω ενέργεια µε σκοπό να προσπορίσει στον ανωτέρω τρίτο
κατηγορούµενο παράνοµο όφελος, συνιστάµενο στην παρά το νόµο εκτέλεση των εργασιών διαµόρφωσης.
Για παράβαση των άρθρων 1, 14, 26 παρ. 1, 27, 46 παρ.1α, 51, 53, 79, 94,98, 259 Π.Κ. σε συνδυασµό µε τα
άρθρα 17 παρ. 2, 3, 4, Ν. 1337/1983, 34 παρ 2 Ν. 4030/2011, 1 Π∆ 267/1938 και 2 Ν. 4178/2013.
ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Να δοθεί στην δικηγόρο µε σχέση έµµισθης εντολης και πάγια αντιµισθία του ∆ήµου Λευκάδας Αικατερίνη
Τσερέ η ειδική εντολή, η πληρεξουσιότητα και το δικαίωµα να εκπροσωπήσει τους ανωτέρω κατηγορούµενους
ενώπιον του Τριµελούς Πληµ/κείου Λευκάδας κατά τη δικάσιµο της 2ης .7.2019, και σε κάθε µετ’ άναβολή
συζήτηση, και να τους υπερασπιστεί αναφορικά µε τις κατηγορίες, που περιέχονται στο µε αριθµό 30/2019
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 µε σχέση έµµισθης εντολης και πάγια αντιµισθία του ∆ήµου Λευκάδας
Αικατερίνη Τσερέ, την ειδική εντολή, τη πληρεξουσιότητα και το δικαίωµα να εκπροσωπήσει τους ανωτέρω
κατηγορούµενους ενώπιον του Τριµελούς Πληµ/κείου Λευκάδας κατά τη δικάσιµο της 2ης .7.2019, και σε κάθε
µετ’ άναβολή συζήτηση, και να τους υπερασπιστεί αναφορικά µε τις κατηγορίες, που περιέχονται στο µε αριθµό
30/2019 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: 158/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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