ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 40ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 249/2017
η

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα την 1 του µήνα Σεπτέµβριου του έτους
2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ. πρωτ. 19055/28-8-17 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. Σέρβος Κων/νος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
ου
Ο κ. Κων/νος Σέρβος προσήλθε πριν τη συζήτηση του 5 θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 3 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για ορισµό ∆ικηγόρου του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια
αντιµισθία ( Μαυρέτας Καρύδη ή Αικατερίνης Τσερέ),για υπεράσπιση του ∆ηµοτικού Συµβούλου Βικέντιου
Νικόλαου, του υπαλλήλου του ∆ήµου Λευκάδας Σπυρίδωνος Αρέθα και του πρώην Αντιδηµάρχου Πραξιτέλη
Σούνδια, ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο της 12ης/10/2017 ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της Υπηρεσίας,
η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου το αριθ’ Α.Β.Μ 194/2012 και Α.Β.Ω 167/2015 του εισαγγελέα Πρωτοδικών Λευκάδας
κλητήριο θέσπισµα, δυνάµει του οποίου επάγονται τα ακόλουθα:
Κατηγορούνται ως υπαίτιοι ότι στην Λευκάδα κατά τους κατωτέρω χρόνους τέλεσαν τις εξής αξιόποινες
πράξεις
Α) Απαντες οι κατηγορούµενοι την 20-12 -2011,ενεργώντας από κοινού και µετά από συναπόφαση, ενώ ήταν
υπάλληλοι κατά την έννοια των άρθρων 13 περ..α’ και 263Ατου Π.Κ. δηλαδή πρόσωπα στα οποία είχε
ανατεθεί η άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας, µε πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους µε
σκοπό να προσπορίσουν σε άλλον παράνοµο όφελος. Ειδικότερα στον ως άνω τόπο και χρόνο οι δεύτερος
κατηγορούµενος Σπυρίδων Αρέθας, τρίτος κατηγορούµενος Νικόλαος Βικέντιος και τέταρτος κατηγορούµενος
Πραξιτέλης Σούνδιας, ως µέλη του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) Νοµού
Λευκάδας, στα καθήκοντα των οποίων αναγόταν η γνωµοδότηση για την εξαίρεση από κατεδάφιση µικρών
πολεοδοµικών παραβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3,4 της ΥΑ 75724/1151/1983,και των
άρθρων 1 και 2 της ΥΑ ΟΙΚ.7587/2004,µετά την υποβολή της υπ’αριθ’πρωτ.35970/7-12-2011 αιτήσεως των
Ελένης και Κασσιανής Κυρόγλου, µε την οποία ζητούσαν την εξαίρεση από την κατεδάφιση τµήµατος ακινήτου,
εφόσον το εξαιρεθέν τµήµα ήταν εντός ιδιοκτησίας του Θεοδοσίου Βαγενά,και θα έπρεπε ως εκ τούτου να
γνωµοδοτήσουν αρνητικά. Με τον τρόπο αυτό ενήργησαν κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων
και µε σκοπό να προσπορίσουν στις Ελένης και Κασσιανή Κυρόγλου παράνοµο όφελος εκ της διατηρήσεως
των αυθαιρέτων κατασκευών.
Α
Για Παράβαση των άρθρων 1, 13 περ.α’,14,1,26 παρ.1εδ.α, 27 ,45,51 , 53,61,63,64,65 79,98,259,263,263
Π.Κ,

1

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να χορηγηθεί εντολή στις ∆ικηγόρους του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη
ή Αικατερίνη Τσερέ για υπεράσπιση του ∆ηµοτικού Συµβούλου Βικέντιου Νικόλαου ,του υπαλλήλου του
∆ήµου Λευκάδας Σπυρίδωνος Αρέθα και του πρώην Αντιδηµάρχου Πραξιτέλη Σούνδια
ενώπιον του
Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο της 12/10/2017 η σε οποιαδήποτε άλλη
µετ'αναβολή η µαταίωση δικάσιµο.
Του ότι άπαντες οι κατηγορούµενοι την 20-12 -2011,ενεργώντας από κοινού και µετά από συναπόφαση,ενώ
ήταν υπάλληλοι κατά την έννοια των άρθρων 13 περ..α’ και 263Ατου Π.Κ δηλαδή πρόσωπα στα οποία είχε
ανατεθεί η άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας,µε πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας , τους µε
σκοπό να προσπορίσουν σε άλλον παράνοµο όφελος.Ειδικότερα στον ως άνω τόπο και χρόνο ο δεύτερος
κατηγορούµενος Σπυρίδων Αρέθας,τρίτος κατηγορούµενος Νικόλαος Βικέντιος και τέταρτος κατηγορούµενος
Πραξιτέλης Σούνδιας,ως µέλη του Συµβουλίου Χωροταξίας,Οικισµού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) Νοµού
Λευκάδας, στα καθήκοντα των οποίων αναγόταν η γνωµοδότηση για την εξαίρεση από κατεδάφιση µικρών
πολεοδοµικών παραβάσεων,σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3,4 της ΥΑ 75724/1151/1983,και των
άρθρων 1 και 2 της ΥΑ ΟΙΚ.7587/2004,µετά την υποβολή της υπ’αριθ’πρωτ.35970/7-12-2011 αιτήσεως των
Ελένης και Κασσιανής Κυρόγλου,µε την οποία ζητούσαν την εξαίρεση από την κατεδάφιση τµήµατος
ακινήτου,εφόσον το εξαιρεθέν τµήµα ήταν εντός ιδιοκτησίας του Θεοδοσίου Βαγενά,και θα έπρεπε ως εκ
τούτου να γνωµοδοτήσουν αρνητικά.Με τον τρόπο αυτό ενήργησαν κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους
καθηκόντων και µε σκοπό να προσπορίσουν στις Ελένη και Κασσιανή Κυρόγλου παράνοµο όφελος εκ της
διατηρήσεως των αυθαιρέτων κατασκευών.
Α
Για Παράβαση των άρθρων 1, 13 περ.α’,14,1,26 παρ.1εδ.α, 27 ,45,51 , 53,61,63,64,65 79,98,259,263,263
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:
χορηγεί εντολή στην κ. Τσερέ Αικατερίνη, ∆ικηγόρο
του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία
για
υπεράσπιση του ∆ηµοτικού Συµβούλου Βικέντιου Νικόλαου ,του υπαλλήλου του ∆ήµου
Λευκάδας
Σπυρίδωνος Αρέθα
και του πρώην Αντιδηµάρχου
Πραξιτέλη Σούνδια
ενώπιον του
Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο της 12/10/2017 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή η
µαταίωση δικάσιµο.
Του ότι άπαντες οι κατηγορούµενοι την 20-12 -2011,ενεργώντας από κοινού και µετά από συναπόφαση, ενώ
ήταν υπάλληλοι κατά την έννοια των άρθρων 13 περ..α’ και 263Ατου Π.Κ. δηλαδή πρόσωπα στα οποία είχε
ανατεθεί η άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας, µε πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας, τους µε
σκοπό να προσπορίσουν σε άλλον παράνοµο όφελος. Ειδικότερα στον ως άνω τόπο και χρόνο ο δεύτερος
κατηγορούµενος Σπυρίδων Αρέθας, τρίτος κατηγορούµενος Νικόλαος Βικέντιος και τέταρτος κατηγορούµενος
Πραξιτέλης Σούνδιας, ως µέλη του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) Νοµού
Λευκάδας, στα καθήκοντα των οποίων αναγόταν η γνωµοδότηση για την εξαίρεση από κατεδάφιση µικρών
πολεοδοµικών παραβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3,4 της ΥΑ 75724/1151/1983,και των
άρθρων 1 και 2 της ΥΑ ΟΙΚ.7587/2004,µετά την υποβολή της υπ’αριθ’πρωτ.35970/7-12-2011 αιτήσεως των
Ελένης και Κασσιανής Κυρόγλου,µε την οποία ζητούσαν την εξαίρεση από την κατεδάφιση τµήµατος ακινήτου,
εφόσον το εξαιρεθέν τµήµα ήταν εντός ιδιοκτησίας του Θεοδοσίου Βαγενά, και θα έπρεπε ως εκ τούτου να
γνωµοδοτήσουν αρνητικά. Με τον τρόπο αυτό ενήργησαν κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων
και µε σκοπό να προσπορίσουν στις Ελένη και Κασσιανή Κυρόγλου παράνοµο όφελος εκ της διατηρήσεως των
αυθαιρέτων κατασκευών.
Α
Για Παράβαση των άρθρων 1, 13 περ.α’,14,1,26 παρ.1εδ.α, 27 ,45,51 , 53,61,63,64,65 79,98,259,263,263
Π.Κ,

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 249/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

2

