Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:36/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:304/2012
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.
3ο 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.ΑΒΜ 537/09 .
Εισηγ: κα.Καρύδη Μαυρέτα-δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε τα παρακάτω:
“Περιήλθε στην υπηρεσία μου το αριθ' 537/2009 κλητήριο θέσπισμα
του
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας ,δυνάμει του οποίου κατηγορείται ως
υπαίτιος του ότι στον Καστό Λευκάδας κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ του
Ιανουαρίου 2008 και του Νοεμβρίου 2008 ,ενώ ήταν υπάλληλος,στον οποίο είχε
ανατεθεί νόμιμα η άσκηση κοινοτικής υπηρεσίας κατά την έννοια των άρθρων 13
στοιχ.α και 263Α ΠΚ,με πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό
να προσπορίσει σε άλλον παράνομο όφελος.Ειδικότερα, στο ανωτέρω τόπο και
χρόνο,ενώ ήταν πρόεδρος της Κοινότητας της νήσου Καστού Λευκάδας,δυνάμενος
να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του κοινοτικού συμβουλίου, να καλεί το
συμβούλιο σε συνεδρίαση και να εισηγείται σ'αυτό τα προς λήψη αποφάσεως
θέματα, με πρόθεση δε μερίμνησε για τη διεξαγωγή τακτικού διαγωνισμού με
αντικείμενο την πραγματοποίηση συντηρήσεων και καθαρισμού χώρων του
νησιού,γνωστής εκ των προτέρων αναγκαιότητας δια της προσκλήσεως σχετικής
αποφάσεως του ανωτέρω συμβουλίου)), ώστε να μπορεί δια της συμμετοχής

περισσότερων ενδιαφερομένων εργολάβων να επιτευχθεί η κατά το δυνατό
μεγαλύτερη έκπτωση προς όφελος της Κοινότητας,παρότι η αναγκαία δαπάνη
γι'αυτές τις εργασίες υπερεβαινε κατά πολύ το ποσό των 4.402,05 ευρώ σε ετήσια
βάση, αλλά αντιθέτως ανέθεσε προφορικά και επέτρεπε στον Ευάγγελο Γιαννούτσο
του Ιωάννη και της Δημητρούλας να εκτελεί ατύπως τα έργα αυτά (δημιουργώντας
υποχρεώσεις σε βάρος της Κοινότητας),ενήργησε δε με σκοπό να προσπορίσει
παράνομο όφελος στον τελευταίο,καθιστώντας στη συνέχεια αναγκαία την ευνοική
απευθείας ανάθεση σ'εκείνον των ανωτέρω εργασιών (για να καταστεί δυνατή η
πληρωμή του),την οποία ο ίδιος εισηγήθηκε αργότερα, με προσδοκώμενο
αποτέλεσμα να του καταβληθούν ποσά που δε δικαιούνταν να λάβει με την
διαδικασία των απευθείας αναθέσεων. Ειδικότερα,μη διενεργηθέντος διαγωνισμού,
με πρόθεση επέτρεπε παρανόμως στον Ευάγγελο Γιαννούτσο να εκτελεί τα
κατωτέρω έργα, που του ανατέθηκαν στην συνέχεια εικονικά (αφου είχαν ήδη
εκτελεσθεί) απευθείας ως εξής:1το έργο <<Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων >> που
του ανατέθηκε με την υπ'αριθμ. 62/07-12-2008 απόφαση έναντι ανοιβής ύψους 4.400
ευρώ , 2. το έργο <<καθαρισμός – Αποψίλωση σκουπιδότοπο >> που του ανατέθηκε
με την υπ'αριθμ. 63/07-12-2008 απόφαση ,έναντι αμοιβής ύψους 4.400 ευρώ. 3. το
έργο <<Περισυλλογή – αποκομιδή σκουπιδιών >> που του ανατέθηκε με την υπ'
αριθμ. 64/07-12-2008 απόφαση έναντι αμοιβής 4.400 ευρώ, 4. το έργο
<<Καθαρισμός φρεατίων , δαξαμενής κλπ>> που του ανατέθηκε με την υπ' ατιθμ.
65/07-12-2008 απόφαση έναντι αμοιβής ύψους 4.400 ευρώ, 5. το έργο <<Συντήρηση
Νεκροταφείου >>, που του ανατέθηκε με την υπ' αριθμ. 66/07-12-2008
απόφαση,έναντι αμοιβής ύψους 4.400 ευρώ και 6. το έργο <<Αποψίλωση –
Καθαρισμός κοινοτικού οικοπέδου >> που του ανατέθηκε με την υπ'αριθμ.67/07-122008 απόφαση, έναντι αμοιβής 4.400 ευρώ.
Β) Όλοι οι κατηγορούμενοι την 07-12-2008, ενώ ήταν υπάλληλοι, στους
οποίους είχε ανατεθεί νόμιμα η άσκηση κοινοτικής υπηρεσίας κατά την έννοια των
άρθρων 13 στοιχ. α και 263Α ΠΚ, ενεργώντας απο κοινού και κατόπιν συναπόφασης
με πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους με σκοπό να προοπορίσει
σε άλλον παράνομο όφελος. Ειδικότερα ,στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, κι ενώ ο
πρώτος εξ αυτών [Πέτρος ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ του Γεωργίου] ήταν πρόεδρος της
Κοινότητας της νήσου Καστού Λευκάδας και οι λοιποί μέλη του κοινοτικού
συμβουλίου αυτής υπόχρεοι να μην προβαίνουν σε απευθείας ανάθεση σε εργολάβο
έργων, όταν η δαπάνη για την εκτέλεση τους υπερέβαινε το ποσό των 4.402,05 ευρώ
εκείνοι (κατόπιν εισηγήσεως του πρώτου ) με πρόθεση συναποφάσισαν την εικονική
ανάθεση 6 έργων αφορώντων καθαρισμούς και συντηρήσεις χώρων του νησιού στον
Ευάγγελο Γιαννούτσο του Ιωάννη και της Δημητρούλας δαπάνης 4.400 ευρώ το
καθένα, ενώ γνώριζαν οτι τα έργα αυτά είχαν ήδη πραγματοποιηθεί παρανόμως
μάλιστα, χωρίς να έχει προηγηθεί τακτικός διαγωνισμός ενήργησαν σε με σκοπό να
προσπορίσουν παράνομα όφελος στον προαναφερθέντα εργολάβο, ο οποίος δε
δικαιούνταν αμοιβής για έργα εκτελεσθέντα απο εκείνον χωρίς να έχει συμβληθεί με
την κοινότητα κατόπιν διενέργειας τέτοιου διαγωνισμού, δημιουργώντας εκ των
υστέρων 6 νόμιμα δικαιολογητικά (δηλαδή τις ανωτέρω αποφάσεις) για να καταστεί
δυνατή η πληρωμή του. Ειδικότερα, ανέθεσαν εικονικά στον Έυάγγελο Γιαννούτσο :
1. με την υπ'αριθμ. 62/07-12-2008 απόφαση, το έργο <<Συντήρηση κοινόχρηστων
χώρων>>, έναντι αμοιβής ύψους 4.400 ευρώ, 2. με την υπ'αιθμ.63/07-12-2008
απόφαση, το έργο <<Καθαρισμός – Αποψίλωση σκουπιδότοπου >> έναντι αμοιβής
ύψους 4.400 ευρώ,3. Με την υπ' αριθμ. 64/07-12-2008 απόφαση το έργο
<<Περισυλλογή – αποκομιδή σκουπιδιών >> έναντι αμοιβής ύψους 4.400 ευρώ, 4. με
την υπ'αιθμ. 65/07-12-2008, το έργο <<Καθαρισμός φρεατίων, δεξαμενής, κλπ>>
έναντι αμοιβής ύψους 4.400 ευρώ, 5. με την υπ'αριθμ. 66/07-12-2008 απόφαση, το
έργο <<Συντήρηση Νεκροταφείου>> έναντι αμοιβής ύψους 4.400 ευρώ και 6) με την
υπ'αριθμ. 67/07-12-2008 απόφαση το έργο <<Αποψίλωση – καθαρισμός κοινοτικού

οικοπέδου >> έναντι αμοιβής 4.400 ευρώ, γνωρίζοντας οτι τα έργα αυτά είχαν ήδη
εκτελεσθεί παρανόμως.
Ο ως άνω κατηγορούμενος Πέτρος Γιαννούτσος την 19-12-2008,ενώ ηταν
υπάλληλος,στον οποίο είχε ανατεθεί νόμιμα η άσκηση κοινοτικής υπηρεσίας κατά την
έννοια των άρθρων 13 στοιχ.α'και 263Α Π.Κ, με πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της
υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει σε άλλον παράνομο όφελος. Ειδικότερα,
στον ανωτέρω τόπο και χρόνο,ενώ ήταν πρόεδρος της Κοινότητας της νήσου Καστού
Λευκάδας και παρότι γνώριζε ότι με τις κατωτέρω αποφάσεις του κοινοτικού
συμβουλίου είχαν ανατεθεί απευθείας παρανόμως δηλαδή χωρίς να έχει προηγηθεί
τακτικός διαγωνισμός για την εκτέλεσή τους και χωρίς να έχει υπάρξει σχετική
έγγραφη σύμβαση εργολάβου με την κοινότητα,εκείνος, έχοντας εισηγηθεί και
συμβάλλει στη δια της εκδόσεως των αποφάσεων αυτών -δημιουργία του αναγκαίου
δικαιολογητικού για την πληρωμή του εργολάβου,προέβη στην έκδοση χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής του,με σκοπό να του προσπορίσει όφελος που δε
δικαιούνταν.Συγκεκριμένα
1.για την πληρωμή του έργου <<Συντήρηση
κοινόχρηστων χώρων>> της υπ'αριθ'62/7/12/2008 απόφασης ,εξέδωσε το
υπ'αριθ'63/2008 ένταλμα ποσού 4.400 ευρώ,2.για την πληρωμή του έργου
<<Καθαρισμός αποψήλωση σκουπιδότοπου>> της υπ'αριθ'63/7/12/2008 απόφασης
εξέδωσε το υπ'άριθ' 64/2008 ένταλμα ποσού 4.400 ευρώ,3.για την πληρωμή του
έργου περισυλλογή -Αποκομιδή σκουπιδίων >> της υπ'αριθ' υπ'αριθ'64/7/12/08
απόφασης,εξέδωσε το υπ'αριθ' 67/2008 ένταλμα ποσού 4.400 ευρώ 4.για την
πληρωμή
του
έργου
<<Καθαρισμός
φρεατίων,δεξαμενής,κλπ.
Της
υπ'αριθ'65/7/12/2008 απόφασης εξέδωσε το υπ'αριθ'68/2008 ένταλμα πληρωμής
ποσού 4.400 ευρώ,5 για την πληρωμή του έργου <<Συντήρηση Νεκροταφείου>> της
υπ'αριθ' 66/7/12/2008 απόφασης,εξέδωσε το υπ'αριθ'65/2008 ένταλμα 4.400
ευρώ,και 6) για την πληρωμή του έργου <<Αποψίλωση- καθαρισμός κοινοτικού
οικοπέδου>>της υπ'αριθ' 67/7/12/2008 απόφασης ,εξέδωσε το υπ'αριθ'66/2008
ενταλμα ποσού 4.400 ευρώ.
Ο πρώτος κατηγορούμενος Πέτρος Γιαννούτσος την 11-12-2008,ενώ ήταν
υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ.α Π.Κ,στα καθήκοντά του οποίου
ανάγεται η σύνταξη και η έκδοση δημοσίων εγγράφων, με πρόθεση,βεβαίωσε
ψευδώς σε τέτοιο έγγραφο,περιστατικό,το οποίο μπορούσε να έχει έννομες
συνέπειες.Συγκεκριμένα ,στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, ενώ ήταν Πρόεδρος της
Κοινότητας Καστού Λευκάδας,δυνάμενος να εκδίδει αντίγραφα των πρακτικών του
κοινοτικού συμβουλίου ως προιστάμενος των υπηρεσιών της Κοινότητας και του
προσωπικού της εξέδωσε <<ακριβές>> απόσπασμα του πρακτικού της
υπ'αριθ'15/2008 συνεδρίασης του Κοινοτικού συμβουλίου Καστού,στο οποίο
περιλαμβανόταν η υπ'αριθ'62/2008 ομόφωνη απόφαση του ανωτέρω οργάνου, περί
Απευθείας
ανάθεσης
της
εργασίας
<<Συντήρησης
Κοινόχρηστων
Χώρων>>,προυπολογισμού 4.400 ευρώ,στον Ευάγγελο Γιαννούτσο,στο οποίο
έγγραφο με πρόθεση βεβαίωνε ψευδώς και σε αντίθεση με το ήδη υπάρχον αληθές
απόσπασμα του πρακτικού της συνεδριάσεως),ότι η σύμβουλος Δημητρούλα
Γιανούτσου,αποχώρησε της αίθουσας,λόγω του κωλύματος της (της συγγένειας της
με τον τελευταίο) προ της εκδόσεως της υπ'αριθ'62/2008 αποφάσεως,ενώ γνώριζε
ότι εκείνη ήταν παρούσα κατά τη λήψη της αποφάσεως αυτής,ψηφίσασα υπέρ της
αναθέσεως,όπως έπραξε και αμέσως μετά,κατά τη λήψη των υπ'αριθ' 63,64,65,66
και 67/2008 ομοίων αποφάσεων του κοινοτικού συμβουλίου( με τις οποίες
ανατέθηκαν -παρούσας της ίδιας -στον ίδιο εργολάβο και άλλα έργα της
κοινότητας) .Ο κατηγορούμενος ενήργησε κατά τον ανωτέρω τρόπο και αμέσως μετά
την υπόμνηση του γραμματέα της κοινότητας περί της υπάρξεως του κωλύματος
συμμετοχής της Δημητρούλας Γιανούτσου σε συνεδριάσεις του συμβουλίου που
αφορούσαν τον ανωτέρω υιό της ,προκειμένου να εμφανίσει ψευδώς ως νόμιμη τη
λήψητης υπ'αριθ'62/2008 αποφάσεως,ώστε να είναι δυνατή τελικώς η πληρωμή του
εργολάβου.

Επειδή η υπόθεση αυτή έχει ανατεθεί στην Δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία
<<ΘΕΡΙΑΝΟΣ-ΤΖΕΦΡΙΟΥ και Συνεργάτες>> ,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” .
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 >>.
Διότι κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στον Καστό Λευκάδας κατά το χρονικό
διάστημα μεταξύ του Ιανουαρίου 2008 και του Νοεμβρίου 2008 ,ενώ ήταν
υπάλληλος,στον οποίο είχε ανατεθεί νόμιμα η άσκηση κοινοτικής υπηρεσίας κατά την
έννοια των άρθρων 13 στοιχ.α και 263Α ΠΚ,με πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της
υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει σε άλλον παράνομο όφελος.Ειδικότερα,
στο ανωτέρω τόπο και χρόνο,ενώ ήταν πρόεδρος της Κοινότητας της νήσου Καστού
Λευκάδας,δυνάμενος να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη
του κοινοτικού
συμβουλίου, να καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση και να εισηγείται σ'αυτό τα προς
λήψη αποφάσεως θέματα, με πρόθεση δε μερίμνησε για τη διεξαγωγή τακτικού
διαγωνισμού με αντικείμενο την πραγματοποίηση συντηρήσεων και καθαρισμού
χώρων του νησιού,γνωστής εκ των προτέρων αναγκαιότητας δια της προσκλήσεως
σχετικής αποφάσεως του ανωτέρω συμβουλίου)), ώστε να μπορεί δια της
συμμετοχής περισσότερων ενδιαφερομένων εργολάβων να επιτευχθεί η κατά το

δυνατό μεγαλύτερη έκπτωση προς όφελος της Κοινότητας,παρότι η αναγκαία
δαπάνη γι'αυτές τις εργασίες υπερέβαινε κατά πολύ το ποσό των 4.402,05 ευρώ σε
ετήσια βάση, αλλά αντιθέτως ανέθεσε προφορικά και επέτρεπε στον Ευάγγελο
Γιαννούτσο του Ιωάννη και της Δημητρούλας να εκτελεί ατύπως τα έργα αυτά
(δημιουργώντας υποχρεώσεις σε βάρος της Κοινότητας),ενήργησε δε με σκοπό να
προσπορίσει παράνομο όφελος στον τελευταίο,καθιστώντας στη συνέχεια αναγκαία
την ευνοική απευθείας ανάθεση σ' εκείνον των ανωτέρω εργασιών (για να καταστεί
δυνατή η πληρωμή του),την οποία ο ίδιος εισηγήθηκε αργότερα, με προσδοκώμενο
αποτέλεσμα να του καταβληθούν ποσά που δε δικαιούνταν να λάβει με την
διαδικασία των απευθείας αναθέσεων. Ειδικότερα,μη διενεργηθέντος διαγωνισμού,
με πρόθεση επέτρεπε παρανόμως στον Ευάγγελο Γιαννούτσο να εκτελεί τα
κατωτέρω έργα, που του ανατέθηκαν στην συνέχεια εικονικά (αφου είχαν ήδη
εκτελεσθεί) απευθείας ως εξής:1το έργο <<Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων >> που
του ανατέθηκε με την υπ'αριθμ. 62/07-12-2008 απόφαση έναντι ανοιβής ύψους 4.400
ευρώ , 2. το έργο <<καθαρισμός – Αποψίλωση σκουπιδότοπο >> που του ανατέθηκε
με την υπ'αριθμ. 63/07-12-2008 απόφαση ,έναντι αμοιβής ύψους 4.400 ευρώ. 3. το
έργο <<Περισυλλογή – αποκομιδή σκουπιδιών >> που του ανατέθηκε με την υπ'
αριθμ. 64/07-12-2008 απόφαση έναντι αμοιβής 4.400 ευρώ, 4. το έργο
<<Καθαρισμός φρεατίων , δεξαμενής κλπ>> που του ανατέθηκε με την υπ' ατιθμ.
65/07-12-2008 απόφαση έναντι αμοιβής ύψους 4.400 ευρώ, 5. το έργο <<Συντήρηση
Νεκροταφείου >>, που του ανατέθηκε με την υπ' αριθμ. 66/07-12-2008
απόφαση,έναντι αμοιβής ύψους 4.400 ευρώ και 6. το έργο <<Αποψίλωση –
Καθαρισμός κοινοτικού οικοπέδου >> που του ανατέθηκε με την υπ'αριθμ.67/07-122008 απόφαση, έναντι αμοιβής 4.400 ευρώ.
Β) Όλοι οι κατηγορούμενοι την 07-12-2008, ενώ ήταν υπάλληλοι, στους
οποίους είχε ανατεθεί νόμιμα η άσκηση κοινοτικής υπηρεσίας κατά την έννοια των
άρθρων 13 στοιχ. α και 263Α ΠΚ, ενεργώντας απο κοινού και κατόπιν συναπόφασης
με πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους με σκοπό να προπορίσει
σε άλλον παράνομο όφελος. Ειδικότερα ,στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, κι ενώ ο
πρώτος εξ αυτών [Πέτρος ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ του Γεωργίου] ήταν πρόεδρος της
Κοινότητας της νήσου Καστού Λευκάδας και οι λοιποί μέλη του κοινοτικού
συμβουλίου αυτής υπόχρεοι να μην προβαίνουν σε απευθείας ανάθεση σε εργολάβο
έργων, όταν η δαπάνη για την εκτέλεση τους υπερέβαινε το ποσό των 4.402,05 ευρώ
εκείνοι (κατόπιν εισηγήσεως του πρώτου ) με πρόθεση συναποφάσισαν την εικονική
ανάθεση 6 έργων αφορόντων καθαρισμούς και συντηρήσεις χώρων του νησιού στον
Ευάγγελο Γιαννούτσο του Ιωάννη και της Δημητρούλας δαπάνης 4.400 ευρώ το
καθένα, ενώ γνώριζαν οτι τα έργα αυτά είχαν ήδη πραγματοποιηθεί παρανόμως
μάλιστα, χωρίς να έχει προηγηθεί τακτικός διαγωνισμός ενήργησαν σε με σκοπό να
προ παράνομα όφελος στον προαναφερθέντα εργολάβο, ο οποίος δε δικαιούνταν
αμοιβής για έργα εκτελεσθέντα απο εκείνον χωρίς να έχει συμβληθεί με την κοινότητα
κατόπιν διενέργειας τέτοιου διαγωνισμού, δημιουργώντας εκ των υστέρων 6 νόμιμα
δικαιολογητικά (δηλαδή τις ανωτέρω αποφάσεις) για να καταστεί δυνατή η πληρωμή
του. Ειδικότερα, ανέθεσαν εικονικά στον Έυάγγελο Γιαννούτσο :
1. με την υπ'αριθμ. 62/07-12-2008 απόφαση, το έργο <<Συντήρηση κοινόχρηστων
χώρων>>, έναντι αμοιβής ύψους 4.400 ευρώ, 2. με την υπ'αιθμ.63/07-12-2008
απόφαση, το έργο <<Καθαρισμός – Αποψίλωση σκουπιδότοπου >> έναντι αμοιβής
ύψους 4.400 ευρώ,3. Με την υπ' αριθμ. 64/07-12-2008 απόφαση το έργο
<<Περισυλλογή – αποκομιδή σκουπιδιών >> έναντι αμοιβής ύψους 4.400 ευρώ, 4. με
την υπ'αριθμ. 65/07-12-2008, το έργο <<Καθαρισμός φρεατίων, δεξαμενής, κλπ>>
έναντι αμοιβής ύψους 4.400 ευρώ, 5. με την υπ'αριθμ. 66/07-12-2008 απόφαση, το
έργο <<Συντήρηση Νεκροταφείου>> έναντι αμοιβής ύψους 4.400 ευρώ και 6) με την
υπ'αριθμ. 67/07-12-2008 απόφαση το έργο <<Αποψίλωση – καθαρισμός κοινοτικού
οικοπέδου >> έναντι αμοιβής 4.400 ευρώ, γνωρίζοντας οτι τα έργα αυτά είχαν ήδη
εκτελεσθεί παρανόμως.

Ο ως άνω κατηγορούμενος Πέτρος Γιαννούτσος την 19-12-2008,ενώ ηταν
υπάλληλος,στον οποίο είχε ανατεθεί νόμιμα η άσκηση κοινοτικής υπηρεσίας κατά την
έννοια των άρθρων 13 στοιχ.α'και 263Α Π.Κ, με πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της
υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει σε άλλον παράνομο όφελος. Ειδικότερα,
στον ανωτέρω τόπο και χρόνο,ενώ ήταν πρόεδρος της Κοινότητας της νήσου Καστού
Λευκάδας και παρότι γνώριζε ότι με τις κατωτέρω αποφάσεις του κοινοτικού
συμβουλίου είχαν ανατεθεί απευθείας παρανόμως, δηλαδή χωρίς να έχει προηγηθεί
τακτικός διαγωνισμός για την εκτέλεσή τους και χωρίς να έχει υπάρξει σχετική
έγγραφη σύμβαση εργολάβου με την κοινότητα,εκείνος, έχοντας εισηγηθεί και
συμβάλλει στη δια της εκδόσεως των αποφάσεων αυτών -δημιουργία του αναγκαίου
δικαιολογητικού για την πληρωμή του εργολάβου,προέβη στην έκδοση χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής του,με σκοπό να του προσπορίσει όφελος που δε
δικαιούνταν. Συγκεκριμένα
1.για την πληρωμή του έργου <<Συντήρηση
κοινόχρηστων χώρων>> της υπ'αριθ'62/7/12/2008 απόφασης ,εξέδωσε το
υπ'αριθ'63/2008 ένταλμα ποσού 4.400 ευρώ,2.για την πληρωμή του έργου
<<Καθαρισμός αποψήλωση σκουπιδότοπου>> της υπ'αριθ'63/7/12/2008 απόφασης
εξέδωσε το υπ'άριθ' 64/2008 ένταλμα ποσού 4.400 ευρώ,3.για την πληρωμή του
έργου περισυλλογή -Αποκομιδή σκουπιδίων >> της υπ'αριθ' υπ'αριθ'64/7/12/08
απόφασης,εξέδωσε το υπ'αριθ' 67/2008 ένταλμα ποσού 4.400 ευρώ 4.για την
πληρωμή
του
έργου
<<Καθαρισμός
φρεατίων,δεξαμενής,κλπ.
Της
υπ'αριθ'65/7/12/2008 απόφασης εξέδωσε το υπ'αριθ'68/2008 ένταλμα πληρωμής
ποσού 4.400 ευρώ,5 για την πληρωμή του έργου <<Συντήρηση Νεκροταφείου>> της
υπ'αριθ' 66/7/12/2008 απόφασης,εξέδωσε το υπ'αριθ'65/2008 ένταλμα 4.400
ευρώ,και 6) για την πληρωμή του έργου <<Αποψίλωση- καθαρισμός κοινοτικού
οικοπέδου>>της υπ'αριθ' 67/7/12/2008 απόφασης ,εξέδωσε το υπ'αριθ'66/2008
ενταλμα ποσού 4.400 ευρώ.
Ο πρώτος κατηγορούμενος Πέτρος Γιαννούτσος την 11-12-2008,ενώ ήταν
υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ.α Π.Κ,στα καθήκοντά του οποίου
ανάγεται η σύνταξη και η έκδοση δημοσίων εγγράφων, με πρόθεση,βεβαίωσε
ψευδώς σε τέτοιο έγγραφο,περιστατικό,το οποίο μπορούσε να έχει έννομες
συνέπειες.Συγκεκριμένα ,στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, ενώ ήταν Πρόεδρος της
Κοινότητας Καστού Λευκάδας,δυνάμενος να εκδίδει αντίγραφα των πρακτικών του
κοινοτικού συμβουλίου ως προιστάμενος των υπηρεσιών της Κοινότητας και του
προσωπικού της εξέδωσε <<ακριβές>> απόσπασμα του πρακτικού της
υπ'αριθ'15/2008 συνεδρίασης του Κοινοτικού συμβουλίου Καστού,στο οποίο
περιλαμβανόταν η υπ'αριθ'62/2008 ομόφωνη απόφαση του ανωτέρω οργάνου, περί
Απευθείας
ανάθεσης
της
εργασίας
<<Συντήρησης
Κοινόχρηστων
Χώρων>>,προυπολογισμού 4.400 ευρώ,στον Ευάγγελο Γιαννούτσο,στο οποίο
έγγραφο με πρόθεση βεβαίωνε ψευδώς και σε αντίθεση με το ήδη υπάρχον αληθές
απόσπασμα του πρακτικού της συνεδριάσεως),ότι η σύμβουλος Δημητρούλα
Γιανούτσου,αποχώρησε της αίθουσας,λόγω του κωλύματος της (της συγγένειας της
με τον τελευταίο) προ της εκδόσεως της υπ'αριθ'62/2008 αποφάσεως,ενώ γνώριζε
ότι εκείνη ήταν παρούσα κατά τη λήψη της αποφάσεως αυτής,ψηφίσασα υπέρ της
αναθέσεως,όπως έπραξε και αμέσως μετά,κατά τη λήψη των υπ'αριθ' 63,64,65,66
και 67/2008 ομοίων αποφάσεων του κοινοτικού συμβουλίου( με τις οποίες
ανατέθηκαν -παρούσας της ίδιας -στον ίδιο εργολάβο και άλλα έργα της
κοινότητας) .Ο κατηγορούμενος ενήργησε κατά τον ανωτέρω τρόπο και αμέσως μετά
την υπόμνηση του γραμματέα της κοινότητας περί της υπάρξεως του κωλύματος
συμμετοχής της Δημητρούλας Γιαννούτσου σε συνεδριάσεις του συμβουλίου που
αφορούσαν τον ανωτέρω υιό της ,προκειμένου να εμφανίσει ψευδώς ως νόμιμη τη
λήψη της υπ'αριθ'62/2008 αποφάσεως,ώστε να είναι δυνατή τελικώς η πληρωμή του
εργολάβου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 304/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω
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