ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 24/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 193/2015

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 14 του µήνα Αυγούστου
του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 17137/10-8-15 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
4. Σέρβος Κων/νος
5. Βλάχος Κων/νος
6. Γιαννιώτης Οδυσσέας
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Καρφάκη Μαριάννα
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 4ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου για παράσταση και υπεράσπιση του
Νικολάου Βικέντιου, κλπ δηµοτικών συµβούλων, ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου
Λευκάδας, στη δικάσιµο της 22ας-9-2015, ως κατηγορουµένων για παράβαση καθήκοντος από
κοινού.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την γνωµοδότηση
της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η Α.Β.Μ 985/2011 και Α.ΒΩρ 178/2014 κατηγορητήριο, του Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Λευκάδας ,δυνάµει της οποίου επάγονται τα ακόλουθα:
Οι Ελπίδα Βουκελάτου, Νικόλαος Βικέντιος , ∆ηµητρίος Γαβρίλης , Σπυρίδων Κολυβάς, Βασίλειος
Μελάς, Παναγιώτης Μεσσήνης , Θεοδόσιος Μπελεγρίνος, Νικόλαος Μπραντζουκάκης, Γεώργιος
Ραυτόπουλος, Σπυρίδων Ροµποτής, κατηγορούνται ως υπαίτιοι του ότι στη Βασιλική Λευκάδας την
15-4-2010 και ώρα 02:55 ως υπάλληλοι απο κοινού παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους µε
σκοπό να προσπορίσουν σε άλλους παράνοµο όφελος και πιο συγκεκριµένα ως υπηρετούντες η µεν
πρώτη (Ελπίδα Βουκελάτου ως Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Απολλωνίων, οι δε λοιποί
(2ος-10ς) µε την ιδιότητα του µέλους στο δηµοτικό συµβούλιο του πρώην ∆ήµου ΑπολλωνίωνΛευκάδας, έχοντας προσυνεννοηθεί µεταξύ τους συναποφασίσει να τελέσουν την αξιόποινη πράξη
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της παραβάσεως καθήκοντος, αφού έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση του ανωτέρω συµβουλίου,
έλαβαν την αριθ'40/2010 απόφαση κατά το περιεχόµενό της οποίας διατέθηκαν κοινόχρηστοι χώροι
στο ∆.∆ Βασιλικής µπροστά απο τα εκεί Σχολεία για χρήση απο τους καταστηµατάρχες µέσω
δικαιώµατος ανάπτυξης σε αυτούς (χώρους) τραπεζοκαθισµάτων µέσω δηµοπρασίας. Οµως η
ανωτέρω απόφαση λήφθηκε κατά παράβαση του καθήκοντος τους το οποίο συνίσταται στο να
λαµβάνουν τέτοιες αποφάσεις στο πλαίσιο νοµιµότητας, ενώ στη προκειµένη περίπτωση η
παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 Ν.2971/2001 “Περί
Αιγιαλού” επιτρέπεται προκειµένου για αιγιαλό µόνο για την εκµίσθωση οµπρέλων και καθισµάτων
(ξαπλωστρών) γεγονός το οποίο οι κατηγορούµενοι γνώριζαν λόγω γνωστοποιήσεως
προγενέστερης (σε σχέση µε τη λήψη της επίµαχης απόφασης τους) αντίστοιχης απόφασης, µε
αριθµ. Πρωτ.682/3-4-2010 του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας η οποία είχε ακυρώσει
προηγούµενη όµοια (µε αριθµ.25/2010) απόφαση του ∆.Σ Απολλωνίων για παραχώρηση
κοινόχρηστων χώρων στο Τ.∆ Βασιλικής, ενώ επιπλέον τους ήταν γνωστή η φύση των διατιθέµενων
χώρων ως τµήµα αιγιαλού. Σκοπό δε είχαν µε την απόφασή τους να προσπορίσουν παράνοµο
όφελος σε όλους τους καταστηµατάρχες της περιοχής οι οποίοι όµως λόγω έλλειψης των
απαραίτητων νοµότυπων προβολών των καταστηµάτων τους στο χώρο του αιγιαλού δεν είχαν
δικαίωµα χρήσης του µε ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων .
Παράβαση
άρθρων 1,13 περ.α,14,16,17,18,26παρ.1α,27,45,51 παρ.1,53,79,259 και 263 α
περ.α'Π.Κ
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί και να
υπερασπίσει ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο στις 22-9-2015
ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο τους κατηγορούµενους
Ελπίδα
Βουκελάτου, Νικόλαο Βικέντιο ∆ηµητρίο Γαβρίλη , Σπυρίδωνα Κολυβά, Βασίλειο Μελά, Παναγιώτη
Μεσσήνη , Θεοδόσιο Μπελεγρίνο, Νικόλαο Μπραντζουκάκη, Γεώργιο Ραυτόπουλο, Σπυρίδωνα
Ροµποτή, που κατηγορούνται ως υπαίτιοι του ότι στη Βασιλική Λευκάδας την 15-4-2010 και ώρα
02:55 ως υπάλληλοι απο κοινού παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους µε σκοπό να
προσπορίσουν σε άλλους παράνοµο όφελος και πιο συγκεκριµένα ως υπηρετούντες η µεν πρώτη
(Ελπίδα Βουκελάτου ως Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Απολλωνίων, οι δε λοιποί (2ος10ς) µε την ιδιότητα του µέλους στο δηµοτικό συµβούλιο του πρώην ∆ήµου Απολλωνίων- Λευκάδας,
έχοντας προσυνεννοηθεί µεταξύ τους συναποφασίσει να τελέσουν την αξιόποινη πράξη της
παραβάσεως καθήκοντος, αφού έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση του ανωτέρω συµβουλίου, έλαβαν
την αριθ'40/2010 απόφαση κατά το περιεχόµενό της οποίας διατέθηκαν κοινόχρηστοι χώροι στο ∆.∆
Βασιλικής µπροστά απο τα εκεί Σχολεία για χρήση απο τους καταστηµατάρχες µέσω δικαιώµατος
ανάπτυξης σε αυτούς (χώρους) τραπεζοκαθισµάτων µέσω δηµοπρασίας. Οµως η ανωτέρω
απόφαση λήφθηκε κατά παράβαση του καθήκοντος τους το οποίο συνίσταται στο να λαµβάνουν
τέτοιες αποφάσεις στο πλαίσιο νοµιµότητας, ενώ στη προκειµένη περίπτωση η παραχώρηση
κοινόχρηστων χώρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 Ν.2971/2001 “Περί Αιγιαλού”
επιτρέπεται προκειµένου για αιγιαλό µόνο για την εκµίσθωση οµπρέλων και καθισµάτων
(ξαπλωστρών) γεγονός το οποίο οι κατηγορούµενοι γνώριζαν λόγω γνωστοποιήσεως
προγενέστερης (σε σχέση µε τη λήψη της επίµαχης απόφασης τους) αντίστοιχης απόφασης, µε
αριθµ. Πρωτ.682/3-4-2010 του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας η οποία είχε ακυρώσει
προηγούµενη όµοια (µε αριθµ.25/2010) απόφαση του ∆.Σ Απολλωνίων για παραχώρηση
κοινόχρηστων χώρων στο Τ.∆ Βασιλικής,ενώ επιπλέον τους ήταν γνωστή η φύση των διατιθέµενων
χώρων ως τµήµα αιγιαλού.Σκοπό δε είχαν µε την απόφασή τους να προσπορίσουν παράνοµο
όφελος σε όλους τους καταστηµατάρχες της περιοχής οι οποίοι όµως λόγω έλλειψης των
απαραίτητων νοµότυπων προβολών των καταστηµάτων τους στο χώρο του αιγιαλού δεν είχαν
δικαίωµα χρήσης του µε ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων .
Παράβαση
άρθρων 1,13 περ.α,14,16,17,18,26παρ.1α,27,45,51 παρ.1,53,79,259 και 263 α
περ.α'Π.Κ
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:
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Την χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί
και να υπερασπίσει ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο στις 22-92015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο τους κατηγορούµενους Ελπίδα
Βουκελάτου, Νικόλαο Βικέντιο ∆ηµητρίο Γαβρίλη , Σπυρίδωνα Κολυβά, Βασίλειο Μελά, Παναγιώτη
Μεσσήνη , Θεοδόσιο Μπελεγρίνο, Νικόλαο Μπραντζουκάκη, Γεώργιο Ραυτόπουλο, Σπυρίδωνα
Ροµποτή, που κατηγορούνται ως υπαίτιοι του ότι στη Βασιλική Λευκάδας την 15-4-2010 και ώρα
02:55 ως υπάλληλοι απο κοινού παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους µε σκοπό να
προσπορίσουν σε άλλους παράνοµο όφελος και πιο συγκεκριµένα ως υπηρετούντες η µεν πρώτη
(Ελπίδα Βουκελάτου ως Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Απολλωνίων, οι δε λοιποί (2ος10ς) µε την ιδιότητα του µέλους στο δηµοτικό συµβούλιο του πρώην ∆ήµου Απολλωνίων- Λευκάδας,
έχοντας προσυνεννοηθεί µεταξύ τους συναποφασίσει να τελέσουν την αξιόποινη πράξη της
παραβάσεως καθήκοντος, αφού έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση του ανωτέρω συµβουλίου, έλαβαν
την αριθ'40/2010 απόφαση κατά το περιεχόµενό της οποίας διατέθηκαν κοινόχρηστοι χώροι στο ∆.∆
Βασιλικής µπροστά απο τα εκεί Σχολεία για χρήση απο τους καταστηµατάρχες µέσω δικαιώµατος
ανάπτυξης σε αυτούς (χώρους) τραπεζοκαθισµάτων µέσω δηµοπρασίας. Οµως η ανωτέρω
απόφαση λήφθηκε κατά παράβαση του καθήκοντος τους το οποίο συνίσταται στο να λαµβάνουν
τέτοιες αποφάσεις στο πλαίσιο νοµιµότητας, ενώ στη προκειµένη περίπτωση η παραχώρηση
κοινόχρηστων χώρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 Ν.2971/2001 “Περί Αιγιαλού”
επιτρέπεται προκειµένου για αιγιαλό µόνο για την εκµίσθωση οµπρέλων και καθισµάτων
(ξαπλωστρών) γεγονός το οποίο οι κατηγορούµενοι γνώριζαν λόγω γνωστοποιήσεως
προγενέστερης (σε σχέση µε τη λήψη της επίµαχης απόφασης τους) αντίστοιχης απόφασης, µε
αριθµ. Πρωτ.682/3-4-2010 του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας η οποία είχε ακυρώσει
προηγούµενη όµοια (µε αριθµ.25/2010) απόφαση του ∆.Σ Απολλωνίων για παραχώρηση
κοινόχρηστων χώρων στο Τ.∆ Βασιλικής,ενώ επιπλέον τους ήταν γνωστή η φύση των διατιθέµενων
χώρων ως τµήµα αιγιαλού.Σκοπό δε είχαν µε την απόφασή τους να προσπορίσουν παράνοµο
όφελος σε όλους τους καταστηµατάρχες της περιοχής οι οποίοι όµως λόγω έλλειψης των
απαραίτητων νοµότυπων προβολών των καταστηµάτων τους στο χώρο του αιγιαλού δεν είχαν
δικαίωµα χρήσης του µε ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων .
Παράβαση
άρθρων 1,13 περ.α,14,16,17,18,26παρ.1α,27,45,51 παρ.1,53,79,259 και 263 α
περ.α'Π.Κ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 193/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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