ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 6ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 39/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 21 του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 2986/17-2-2017 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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα 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. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σέρβος Κων/νος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Βλάχος Κων/νος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
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.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 7ο της Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για τον ορισµό του δικηγόρου Λευκάδας Γεράσιµου Γαντζία, για
υπεράσπιση του πρώην ∆ηµάρχου Λευκάδας Κωνσταντίνου Α. Αραβανή ενώπιον του Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο της 14/03/2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'
αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, 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:
«Περιήλθε εις γνώση µου το αριθ.4/2017κλητήριο θέσπισµα, του
Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Λευκάδας ,δυνάµει του οποίου επάγονται τα ακόλουθα:
Ο Κωνσταντίνος Αραβανής, κατηγορείται ως υπαίτιος, του ότι στη Λευκάδα κατά την κατωτέρω
χρονική περίοδο και κατ΄ εξακολούθηση στη θέση Αλυκές, πλησίον του διαύλου –λιµνοθάλασσας,
τέλεσε µε µια πράξη σε αληθινή κατ ’ιδέα συρροή περισσότερα του ενός εγκλήµατα που
προβλέπονται από τις οικείες ποινικές διατάξεις και τιµωρούνται µε στερητικές της ελευθερίας ποινές,
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ειδικότερα κατά την περίοδο από 30-11-2011 έως και καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού έτους
2013, έχοντας τον ίδιο , ενιαίο και διαρκή δόλο τέλεσης:
Α. Με πρόθεση προέβη σε ρύπανση περιβάλλοντος και πιο συγκεκριµένα µε την ιδιότητα του
∆ηµάρχου Λευκαδίων και υπευθύνου για την τήρηση της καθαριότητας ως προς το τοπικό φυσικό
περιβάλλον της περιοχής ευθύνης του ∆ήµου στον οποίο προίστατο, ενώ γνώριζε ότι στην περιοχή
Αλυκών υπάρχει ΧΑ∆Α εναπόθεσης απορριµµάτων, στον οποίο έπρεπε να τηρούνται όχι µόνο οι
ελάχιστοι προβλεπόµενοι υγειονοµικοί όροι για την τήρηση δηµόσιας υγείας αλλά και να πληρούνται
οι περιβαλλοντικοί όροι διαφύλαξης των χώρων ώστε να µην υπάρχει υπερβολική ρύπανση αλλά και
υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος στη γύρω περιοχή όπου γειτνιάζει και µε οικισµούς της
πόλης της Λευκάδας, δεν φρόντισε για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε τις
σχετικές εκθέσεις των κλιµακίων ελέγχου των επιθεωρητών περιβάλλοντος (Τοµέα Νοτίου Ελλάδας
Τµήµατος Α’), αλλά συνέχιζε επί µακρόν και κατ’ εξακολούθηση σε µια έκταση 40 στρεµµάτων να
µην λαµβάνει µέτρα για προστασία εδάφους από την εναπόθεση των απορριµµάτων και την εισροή
των υδάτων της γειτνιάζουσας λιµνοθάλασσας στο χώρο εναπόθεσης, χωρίς πρόβλεψη για σύστηµα
διαχείρισης οµβρίων υδάτων, των στραγγισµάτων και του βιοαερίου λόγω εναπόθεσης, καθώς και
σύστηµα για αποµόνωση του πυθµένα, δεν λάµβανε µέτρα για την επικάλυψη των ακάθαρτων
υλικών, µε αποτέλεσµα τα απορρίµµατα να εισέρχονται στο θαλάσσιο χώρο και να προκαλούνται
λόγω και της αύξησης των θερµοκρασιών από την εσωτερική αποσύνθεση των απορριµµάτων και
παραγωγή θερµών αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου όπως µεθανίου, έντονες οσµές και
αποπνικτική ατµόσφαιρα καθώς και συνεχείς τοπικές αυταναφλέξεις, προκαλώντας µε τον τρόπο
αυτό ρύπανση στο ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής. Παρόλο µάλιστα, που για όλο το
προαναφερόµενο διάστηµα του είχαν επισηµανθεί οι παραλείψεις αυτές και η δηµιουργηθείσα
δυσµενής κατάσταση µε τις: από 30-11-2011 έκθεση αυτοψίας Τµήµατος Περιβάλλοντος και
Υδροοικονοµίας της Π.Ε Λευκάδας, του εγγράφου µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ.65642/13721/4-122012 της ίδιας ανωτέρω υπηρεσίας και των αριθµ.πρωτ.οικ.849 και 850/27-3-2013 και οικ.1785/21-62013 εγγράφων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Νοτίου Ελλάδας περί
επιβολής διοικητικών προστίµων στο πλαίσιο συνεχών αυτοψιών από κλιµάκια ελέγχου.
Με πρόθεση µαταίωνε κατά το παραπάνω διάστηµα όλες τις ενέργειες που ήταν αναγκαίες για να
αποτραπεί ένας κοινός κίνδυνος που υπήρχε και πιο συγκεκριµένα, ενώ είχε δηµιουργηθεί η
προπεριγραφείσα στο στοιχείο Α του παρόντος ιδιαίτερα δυσµενής περιβαλλοντική κατάσταση που
εγκυµονούσε µε τις αυταναφλέξεις των άτακτα συσσωρευµένων απορριµµάτων και της αποπνικτικής
ατµόσφαιρας µε την έκλυση αερίων αλλά και µε τη µόλυνση του εδάφους, κοινοί κίνδυνοι για την
τοπική κοινότητα , όπως παθολογικά πνευµονολογικά περιστατικά, λοιµώξεις αλλά και κίνδυνοι
επικίνδυνων πυρκαγιών, δεν λάµβανε κανένα µέτρο όπως περίφραξη και περιφρούρηση των
κρίσιµων περιοχών, δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών, ή µέριµνα για την καλύτερη διάστρωση των
απορριµµάτων, προς αποτροπή των κοινών αυτών κινδύνων για την περιοχή της Λευκάδας και τους
κατοίκους της περιοχής.
Για παράβαση των άρθρων 1,12,14,15,16,17,18, 26 παρ.1,27,51,53,57,79,80,98 288 παρ.1..Π.Κ και
28 παρ.2 του Ν..1650/1986,ως και η παρ.2 του άρθρου 28 αντικατ. µε άρθρο 7 παρ..2 του
ν.4042/2012, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 75 και 86 Ν.3463/2006.
Επειδή ο ως άνω κατηγορούµενος εξέφρασε την επιθυµία ότι θέλει να του χορηγήσει δικαστική
συνδροµή ο ∆ήµος Λευκάδας δια του ∆ικηγόρου του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Γεράσιµου
Γαντζία
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να συζητήσει το παρόν θέµα και να
αποφασίσει περί της δικαστικής συνδροµής και υπεράσπισης του πρώην ∆ηµάρχου Λευκάδας
Κωνσταντίνου Α. Αραβανή ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο
της 14ης Μαρτίου 2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, του ότι
κατηγορείται ως υπαίτιος, ότι στη Λευκάδα κατά την κατωτέρω χρονική περίοδο και κατ΄
εξακολούθηση στη θέση Αλυκές, πλησίον του διαύλου –λιµνοθάλασσας, τέλεσε µε µια πράξη σε
αληθινή κατ ’ιδέα συρροή περισσότερα του ενός εγκλήµατα που προβλέπονται από τις οικείες
ποινικές διατάξεις και τιµωρούνται µε στερητικές της ελευθερίας ποινές, ειδικότερα κατά την περίοδο
από 30-11-2011 έως και καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού έτους 2013, έχοντας τον ίδιο , ενιαίο και
διαρκή δόλο τέλεσης:
Α. Με πρόθεση προέβη σε ρύπανση περιβάλλοντος και πιο συγκεκριµένα µε την ιδιότητα του
∆ηµάρχου Λευκαδίων και υπευθύνου για την τήρηση της καθαριότητας ως προς το τοπικό φυσικό
περιβάλλον της περιοχής ευθύνης του ∆ήµου στον οποίο προϊστατο, ενώ γνώριζε ότι στην περιοχή
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Αλυκών υπάρχει ΧΑ∆Α εναπόθεσης απορριµµάτων, στον οποίο έπρεπε να τηρούνται όχι µόνο οι
ελάχιστοι προβλεπόµενοι υγειονοµικοί όροι για την τήρηση δηµόσιας υγείας αλλά και να πληρούνται
οι περιβαλλοντικοί όροι διαφύλαξης των χώρων ώστε να µην υπάρχει υπερβολική ρύπανση αλλά και
υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος στη γύρω περιοχή όπου γειτνιάζει και µε οικισµούς της
πόλης της Λευκάδας, δεν φρόντισε για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε τις
σχετικές εκθέσεις των κλιµακίων ελέγχου των επιθεωρητών περιβάλλοντος (Τοµέα Νοτίου Ελλάδας
Τµήµατος Α’), αλλά συνέχιζε επί µακρόν και κατ’ εξακολούθηση σε µια έκταση 40 στρεµµάτων να
µην λαµβάνει µέτρα για προστασία εδάφους από την εναπόθεση των απορριµµάτων και την εισροή
των υδάτων της γειτνιάζουσας λιµνοθάλασσας στο χώρο εναπόθεσης, χωρίς πρόβλεψη για σύστηµα
διαχείρισης οµβρίων υδάτων, των στραγγισµάτων και του βιοαερίου λόγω εναπόθεσης, καθώς και
σύστηµα για αποµόνωση του πυθµένα, δεν λάµβανε µέτρα για την επικάλυψη των ακάθαρτων
υλικών, µε αποτέλεσµα τα απορρίµµατα να εισέρχονται στο θαλάσσιο χώρο και να προκαλούνται
λόγω και της αύξησης των θερµοκρασιών από την εσωτερική αποσύνθεση των απορριµµάτων και
παραγωγή θερµών αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου όπως µεθανίου, έντονες οσµές και
αποπνικτική ατµόσφαιρα καθώς και συνεχείς τοπικές αυταναφλέξεις, προκαλώντας µε τον τρόπο
αυτό ρύπανση στο ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής. Παρόλο µάλιστα, που για όλο το
προαναφερόµενο διάστηµα του είχαν επισηµανθεί οι παραλείψεις αυτές και η δηµιουργηθείσα
δυσµενής κατάσταση µε τις: από 30-11-2011 έκθεση αυτοψίας Τµήµατος Περιβάλλοντος και
Υδροοικονοµίας της Π.Ε Λευκάδας, του εγγράφου µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ.65642/13721/4-122012 της ίδιας ανωτέρω υπηρεσίας και των αριθµ.πρωτ.οικ.849 και 850/27-3-2013 και οικ.1785/21-62013 εγγράφων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Νοτίου Ελλάδας περί
επιβολής διοικητικών προστίµων στο πλαίσιο συνεχών αυτοψιών από κλιµάκια ελέγχου.
Με πρόθεση µαταίωνε κατά το παραπάνω διάστηµα όλες τις ενέργειες που ήταν αναγκαίες για να
αποτραπεί ένας κοινός κίνδυνος που υπήρχε και πιο συγκεκριµένα, ενώ είχε δηµιουργηθεί η
προπεριγραφείσα στο στοιχείο Α του παρόντος ιδιαίτερα δυσµενής περιβαλλοντική κατάσταση που
εγκυµονούσε µε τις αυταναφλέξεις των άτακτα συσσωρευµένων απορριµµάτων και της αποπνικτικής
ατµόσφαιρας µε την έκλυση αερίων αλλά και µε τη µόλυνση του εδάφους, κοινοί κίνδυνοι για την
τοπική κοινότητα , όπως παθολογικά πνευµονολογικά περιστατικά, λοιµώξεις αλλά και κίνδυνοι
επικίνδυνων πυρκαγιών, δεν λάµβανε κανένα µέτρο όπως περίφραξη και περιφρούρηση των
κρίσιµων περιοχών, δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών, ή µέριµνα για την καλύτερη διάστρωση των
απορριµµάτων, προς αποτροπή των κοινών αυτών κινδύνων για την περιοχή της Λευκάδας και τους
κατοίκους της περιοχής.
Για παράβαση των άρθρων 1,12,14,15,16,17,18, 26 παρ.1,27,51,53,57,79,80,98 288 παρ.1..Π.Κ και
28 παρ.2 του Ν..1650/1986,ως και η παρ.2 του άρθρου 28 αντικατ. µε άρθρο 7 παρ..2 του
ν.4042/2012, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 75 και 86 Ν.3463/2006.
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 στον δικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, Γεράσιµο Γαντζία, για
δικαστική συνδροµή και υπεράσπιση του πρώην ∆ηµάρχου Λευκάδας Κωνσταντίνου Α. Αραβανή,
ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας, κατά την δικάσιµο της 14ης Μαρτίου 2017 ή
σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, του ότι κατηγορείται ως υπαίτιος, ότι στη
Λευκάδα κατά την κατωτέρω χρονική περίοδο και κατ΄ εξακολούθηση στη θέση Αλυκές, πλησίον του
διαύλου –λιµνοθάλασσας, τέλεσε µε µια πράξη σε αληθινή κατ ’ιδέα συρροή περισσότερα του ενός
εγκλήµατα που προβλέπονται από τις οικείες ποινικές διατάξεις και τιµωρούνται µε στερητικές της
ελευθερίας ποινές, ειδικότερα κατά την περίοδο από 30-11-2011 έως και καθόλη τη διάρκεια του
καλοκαιριού έτους 2013, έχοντας τον ίδιο , ενιαίο και διαρκή δόλο τέλεσης:
Α. Με πρόθεση προέβη σε ρύπανση περιβάλλοντος και πιο συγκεκριµένα µε την ιδιότητα του
∆ηµάρχου Λευκαδίων και υπευθύνου για την τήρηση της καθαριότητας ως προς το τοπικό φυσικό
περιβάλλον της περιοχής ευθύνης του ∆ήµου στον οποίο προϊστατο, ενώ γνώριζε ότι στην περιοχή
Αλυκών υπάρχει ΧΑ∆Α εναπόθεσης απορριµµάτων, στον οποίο έπρεπε να τηρούνται όχι µόνο οι
ελάχιστοι προβλεπόµενοι υγειονοµικοί όροι για την τήρηση δηµόσιας υγείας αλλά και να πληρούνται
οι περιβαλλοντικοί όροι διαφύλαξης των χώρων ώστε να µην υπάρχει υπερβολική ρύπανση αλλά και
υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος στη γύρω περιοχή όπου γειτνιάζει και µε οικισµούς της
πόλης της Λευκάδας, δεν φρόντισε για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε τις
σχετικές εκθέσεις των κλιµακίων ελέγχου των επιθεωρητών περιβάλλοντος (Τοµέα Νοτίου Ελλάδας
Τµήµατος Α’), αλλά συνέχιζε επί µακρόν και κατ’ εξακολούθηση σε µια έκταση 40 στρεµµάτων να
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µην λαµβάνει µέτρα για προστασία εδάφους από την εναπόθεση των απορριµµάτων και την εισροή
των υδάτων της γειτνιάζουσας λιµνοθάλασσας στο χώρο εναπόθεσης, χωρίς πρόβλεψη για σύστηµα
διαχείρισης οµβρίων υδάτων, των στραγγισµάτων και του βιοαερίου λόγω εναπόθεσης, καθώς και
σύστηµα για αποµόνωση του πυθµένα, δεν λάµβανε µέτρα για την επικάλυψη των ακάθαρτων
υλικών, µε αποτέλεσµα τα απορρίµµατα να εισέρχονται στο θαλάσσιο χώρο και να προκαλούνται
λόγω και της αύξησης των θερµοκρασιών από την εσωτερική αποσύνθεση των απορριµµάτων και
παραγωγή θερµών αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου όπως µεθανίου, έντονες οσµές και
αποπνικτική ατµόσφαιρα καθώς και συνεχείς τοπικές αυταναφλέξεις, προκαλώντας µε τον τρόπο
αυτό ρύπανση στο ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής. Παρόλο µάλιστα, που για όλο το
προαναφερόµενο διάστηµα του είχαν επισηµανθεί οι παραλείψεις αυτές και η δηµιουργηθείσα
δυσµενής κατάσταση µε τις: από 30-11-2011 έκθεση αυτοψίας Τµήµατος Περιβάλλοντος και
Υδροοικονοµίας της Π.Ε Λευκάδας, του εγγράφου µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ.65642/13721/4-122012 της ίδιας ανωτέρω υπηρεσίας και των αριθµ.πρωτ.οικ.849 και 850/27-3-2013 και οικ.1785/21-62013 εγγράφων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Νοτίου Ελλάδας περί
επιβολής διοικητικών προστίµων στο πλαίσιο συνεχών αυτοψιών από κλιµάκια ελέγχου.
Με πρόθεση µαταίωνε κατά το παραπάνω διάστηµα όλες τις ενέργειες που ήταν αναγκαίες για να
αποτραπεί ένας κοινός κίνδυνος που υπήρχε και πιο συγκεκριµένα, ενώ είχε δηµιουργηθεί η
προπεριγραφείσα στο στοιχείο Α του παρόντος ιδιαίτερα δυσµενής περιβαλλοντική κατάσταση που
εγκυµονούσε µε τις αυταναφλέξεις των άτακτα συσσωρευµένων απορριµµάτων και της αποπνικτικής
ατµόσφαιρας µε την έκλυση αερίων αλλά και µε τη µόλυνση του εδάφους, κοινοί κίνδυνοι για την
τοπική κοινότητα , όπως παθολογικά πνευµονολογικά περιστατικά, λοιµώξεις αλλά και κίνδυνοι
επικίνδυνων πυρκαγιών, δεν λάµβανε κανένα µέτρο όπως περίφραξη και περιφρούρηση των
κρίσιµων περιοχών, δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών, ή µέριµνα για την καλύτερη διάστρωση των
απορριµµάτων, προς αποτροπή των κοινών αυτών κινδύνων για την περιοχή της Λευκάδας και τους
κατοίκους της περιοχής.
Για παράβαση των άρθρων 1,12,14,15,16,17,18, 26 παρ.1,27,51,53,57,79,80,98 288 παρ.1..Π.Κ και
28 παρ.2 του Ν..1650/1986,ως και η παρ.2 του άρθρου 28 αντικατ. µε άρθρο 7 παρ..2 του
ν.4042/2012, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 75 και 86 Ν.3463/2006.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 39/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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