ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 38/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 293/2015

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 16 του µήνα Νοεµβρίου
του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 24190/12-11-15 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. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
6. Βλάχος Κων/νος
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σέρβος Κων/νος
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Καρφάκη Μαριάννα
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Ευτύχιος Ζουριδάκης αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής σε δικηγόρο, για υπεράσπιση του Πέτρου
Γιαννούτσου, (πρώην Προέδρου Καστού), κατά την δικάσιµο στις 24/11/2015, ενώπιον του Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Λευκάδας.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήµαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, ενηµέρωσε την Ο.Ε. για
την από 11-11-2015 αίτηση του κ. Πέτρου Γιαννούτσου, (πρώην Προέδρου Καστού), µε την οποία
ζητάει να χορηγηθεί εντολή στη δικηγορική εταιρεία «Θεριανός-Τζεφριού & Συνεργάτες» για
υπεράσπισή του, κατά την δικάσιµο στις 24/11/2015, ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου
Λευκάδας.
Στη συνέχεια διαβάστηκε το κατηγορητήριο, το οποίο έχει ως εξής:
« Ο ανωτέρω, Πέτρος Γιαννούτσος, κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στο Καστό Λευκάδας κατά το
χρονικό διάστηµα

1

απο 11-8-2010 έως 16-12-2010, µε περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου
εγκλήµατος, ενώ ήταν υπάλληλος κατά την έννοια των άρθρων 13 περ.α' και 263 Α του Π.Κ, δηλαδή
πρόσωπο στο οποίο είχε ανατεθεί η άσκηση Κοινοτικής υπηρεσίας, µε πρόθεση παρέβη τα
καθήκοντα της υπηρεσίας του µε σκοπό να βλάψει κάποιον άλλο. Ειδικότερα στον ως άνω τόπο και
χρόνο ο κατηγορούµενος, ενώ ήταν Πρόεδρος της Κοινότητας Καστού Λευκάδας στα καθήκοντά του
οποίου ανάγονταν, η αυθηµερόν καταχώριση στο βιβλίο εισερχοµένων κάθε εγγράφου που
προέρχονταν στην ως άνω υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο και η χορήγηση βεβαίωσης
καταχώρισης αυτού, ελλείψει λοιπών υπαλλήλων της ως άνω Κοινότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 12 του Ν.2690/1999,η έκδοση των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για
τις υπηρεσιακές µεταβολές του προσωπικού της ως άνω Κοινότητας και η συνυπογραφή των
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής των δαπανών οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί απο τις υπηρεσίες
της Κοινότητας ,σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 106 περ.στ.και ζ του Ν.3463/2006: α) ενώ την
11-8-2010 ο εγκαλών, υπάλληλος της ως άνω Κοινότητας, Γεώργιος Τριλίβας του παρέδωσε την µε
ιδία χρονολογία αίτησή του για αναρρωτική άδεια για το χρονικό διάστηµα απο 6-8-2010 έως 5-92010, µετά της συνηµµένης σε αυτή υπ'αρ.2409/56/6-8-2010 γνωµάτευσης της Πρωτοβάθµιας
Υγειονοµικής Επιτροπής του Τοπικού υποκαταστήµατος Αγρινίου του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ ο κατηγορούµενος
αρνήθηκε να καταχωρήσει αυτή στο βιβλίο εισερχοµένων , β) κατά το χρονικό διάστηµα απο 11-82010 έως και την 18-10-2010 ενώ ο εγκαλών Γεώργιος Τριλίβας του παρέδωσε την προαναφερθείσα
αίτηση για αναρρωτική άδεια ο κατηγορούµενος, ως προϊστάµενος όλου του προσωπικού της ως άνω
Κοινότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 106 περ.στ.του Ν.3463/2006,δεν κατήρτισε και δεν
παρέδωσε στον εγκαλούντα υπεύθυνη δήλωση εργοδότη στην οποία να βεβαιώνει ότι ο εγκαλών
διέκοψε την εργασία του απο την έναρξη της αναρρωτικής άδειας και ότι δεν θα του επιτρέψει να
εργαστεί κατά τη διάρκεια αυτής, προκειµένου ο εγκαλών διέκοψε την εργασία του απο την έναρξη
της αναρρωτικής αδείας και ότι δεν θα του επιτρέψει να εργαστεί κατά τη διάρκεια αυτής, προκειµένου
ο εγκαλών να µπορέσει να πληρωθεί απο το ΙΚΑ -ΕΤΑΜ για την αναρρωτική άδεια, γ) κατά το
χρονικό διάστηµα απο 1-8-2010 έως 16-12-2010 δεν εξέδωσε και δεν απέστειλε στην αρµόδια ∆ΟΥ
χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής των δαπανών µισθοδοσίας µηνών Αυγούστου, Σεπτεµβρίου και
Οκτωβρίου 2010 του εγκαλούντος Γεωργίου Τριλίβα και δ) κατά το χρονικό διάστηµα απο 11-112010 έως 16-12-2010 ενώ ο εγκαλών Γεώργιος Τριλίβας κατέθεσε στον κατηγορούµενο το Ατοµικό
∆ελτίο Κατάταξής του προκειµένου να του χορηγηθεί αναδροµικά απο 7-10-2010 νέο µισθολογικό
κλιµάκιο, ο κατηγορούµενος δεν εξέδωσε σχετική απόφαση-πράξη αναφορικά µε την επελθούσα κατά
τα ως άνω υπηρεσιακή µεταβολή του εγκαλούντος. Με τον τρόπο αυτό ενήργησε κατά παράβαση των
υπηρεσιακών του καθηκόντων και µε σκοπό να βλάψει τον εγκαλούντα Γεώργιο Τριλίβα µε την
καθυστέρηση είσπραξης του επιδόµατος αναρρωτικής αδείας απο το ΙΚΑ, µε την καθυστέρηση
είσπραξης µισθοδοσίας µηνών Αυγούστου , Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου 2010 και µε την
καθυστέρηση είσπραξης της χρηµατικής διαφοράς του νέου µισθολογικού κλιµακίου.
Για Παράβαση των άρθρων 1, 13α, 14, 26, παρ.1α, 27, 45 ,51, 53, 79, 98,259, 263, 263Α ΠΚ σε
συνδ. µε τις διατάξεις των άρθρων 12 του Ν.2690/1999 ,106 περ.στ και ζ του Ν.3463/2006.»
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. στη συνέχεια είπε ότι όπως προκύπτει από το περιεχόµενο του
κατηγορητηρίου, πρόκειται για διαφορές ανάµεσα σε δύο υπαλλήλους (Γραµµατέα και Πρόεδρο) και
δεν νοµιµοποιούµαστε να ορίσουµε δικηγόρο, αφού δεν πρόκειται για υπόθεση του ∆ήµου.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Το γεγονός ότι, σύµφωνα µε το ανωτέρω κατηγορητήριο, πρόκειται για προσωπική διαφορά
µεταξύ Προέδρου και υπαλλήλου, (Πέτρου Γιαννούτσου και Γεωργίου Τριλίβα) και επειδή δεν
προκύπτει ότι κινδυνεύουν ή θίγονται συµφέροντα του ∆ήµου, οµόφωνα αποφασίζει:
∆εν χορηγεί εντολή να παραστεί δικηγόρος για υπεράσπιση του Πέτρου Γιαννούτσου, (πρώην
Προέδρου Καστού), κατά την δικάσιµο στις 24/11/2015, ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου
Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 293/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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