ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 24/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 195/2015

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 6ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής, στον δικηγόρο Γαντζία Γεράσιµο, για υπεράσπιση του
Κων/νου Ανδρέα Αραβανή, πρώην ∆ηµάρχου Λευκάδας, ενώπιον του Μονοµελούς
Πληµµελειοδικείου Λευκάδας, στη δικάσιµο της 24-9-2015.
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 µου το αριθ.51/2015 κλητήριο θέσπισµα , του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών
Λευκάδας ,δυνάµει της οποίου επάγονται τα ακόλουθα:
Ο Κωνσταντίνος Αραβανής , κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στη Λευκάδα την 19-1-2012
προκάλεσε ρύπανση και υποβάθµισε το περιβάλλον, η δε υποβάθµιση του περιβάλλοντος έλαβε
χώρα και σε έκταση 40 περίπου στρεµµάτων πλησίον του διαύλου -λιµνοθάλασσας στη θέση Αλυκές
,εντός περιοχής που έχει ταξινοµηθεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας, αποτελούσα µέρος του δικτύου
προστατευόµενων περιοχών Νatura 2000 ,ο κατηγορούµενος, ως ∆ήµαρχος του ∆ήµου Λευκάδας:
α) προέβη στη λειτουργία Χώρου Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων µε την ανεξέλεγκτη διάθεση
στερεών αποβλήτων και συγκεκριµένα προέβη, υπο την αναφερθείσα ιδιότητά του, σε αποθέσεις
στερεών αποβλήτων του ∆ήµου Λευκάδα, και β) ενώ, υπο την αναφερθείσα ιδιότητά του ,είχε
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ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση, να µεριµνήσει για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την
προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.5 του Ν. 1650/1986,και
να επιληφθεί της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής του περιφέρειας και
της αποκοµιδής και της διαχείρισης των αποβλήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 Ι. στ β
αρ.4 του Ν.3463/2006.παρέλειψε να επιληφθεί της ανεξέλεγκτης απόρριψης αδρανών και φυτικών
(κυρίως κλαδιών) αποβλήτων απο ιδιώτες στον ως άνω χώρο και δεν έλαβε τα ελάχιστα µέτρα για
την προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριµένα δεν µερίµνησε για την φύλαξη του ως άνω
χώρου, δεν µερίµνησε για τη λήψη µέτρων προστασίας του εδάφους και των υπογείων υδάτων,
καθόσον η διάθεση των απορριµµάτων γινόταν µε απλή απόρριψη επι του εδάφους ενώ µεγάλες
ποσότητες απορριµµάτων είχαν αποτεθεί εντός του διαύλου-λιµνοθάλασσας, δεν µερίµνησε για την
επικάλυψη των απορριµµάτων και τη λήψη µέτρων πυροπροστασίας µε αποτέλεσµα σε πολλά
σηµεία των σωρών αυτών να υπάρχουν καπνοί (χωρίς φλόγα) και έντονη οσµή καύσης
απορριµµάτων , η δε ατµόσφαιρα απο την καύση αυτών να έχει καταστεί ιδιαιτέρως αποπνικτική,
προκαλώντας µε τον τρόπο αυτό ρύπανση του περιβάλλοντος µε την παρουσία ρύπων που
µπορούσαν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των περιοίκων και να καταστήσουν το
περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυµητές χρήσεις του, καθώς επίσης και υποβάθµιση αυτού
αυξάνοντας κατά πολύ τον κίνδυνο δηµιουργίας εστιών συγκέντρωσης και ανάπτυξης βλαβερών
οργανισµών ,δυνάµενων να επηρεάσουν δυσµενώς την οικολογική ισορροπία και την υγεία των
περιοίκων, η δε υποβάθµιση του εριβάλλοντος έλαβε χώρα εντός περιοχής που έχει ταξινοµηθεί ως
Ζώνη Ειδικής Προστασίας, αποτελούσα µέρος του δικτύου προστατευόµενων περιοχών Natura
2000.
Για παράβαση των άρθρων 1,12,,14, 15,18, 26 παρ.1εδ α,27 ,παρ.1,51,53,57,79Π.Κ των άρθρων
10 παρ.1 ,15, της ΗΠ 50910/2727/2003 ΥΑ και των άρθρων 1,2 παρ.1,2,4,7,11,12, 12 παρ.5,19
παρ.4 περ.4.2,28 παρ.1 περ.α,3 περ.β.5 του Ν..1650/1986,ως το άρθρο 19 αντικ.µε άρθρο 5 του
Ν.3937/2011,ως η παρ.1 του άρθρου 28 ίσχυε πριν αντικατ.µε άρθρο 7 παρ..1 του
ν.4042/2012,και η παρ.3 του άρθρου 28 τροποπ. και συµπληρωθεί µε άρθρ.16 παρ.4 του
Ν.3937/2011, σε συνδυασµό µε παράρτηµα Β του άρθρου 14 της ΚΥΑ Η.Π. 37338/1807/Ε 103/2010
και µε άρθρο 75 Ι στ.β αρ.4 του 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, ως εκ τούτου θεωρώ ότι είναι φρόνιµο ο ∆ήµος Λευκάδας να του προσφέρει την ως άνω
δικαστική συνδροµή δια του ∆ικηγόρου που ο ίδιος επιθυµεί .
Επειδή ο ως άνω ∆ικηγόρος έχει την κατάλληλη εµπειρία και εξειδίκευση στο Ποινικό δίκαιο
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 Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας , να χορηγήσει
εντολή στον ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Γεράσιµο Γαντζία να παρασταθεί και να
υπερασπίσει στην δικάσιµο στις 24-9-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή η µαταίωση
δικάσιµο τον ως άνω κατηγορούµενο Κωνσταντίνο Α.Αραβανή , ο οποίος κατηγορείται ως υπαίτιος
του ότι στη Λευκάδα την 19-1-2012 προκάλεσε ρύπανση και υποβάθµισε το περιβάλλον, η δε
υποβάθµιση του περιβάλλοντος έλαβε χώρα και σε έκταση 40 περίπου στρεµµάτων πλησίον του
διαύλου -λιµνοθάλασσας στη θέση Αλυκές ,εντός περιοχής που έχει ταξινοµηθεί ως Ζώνη Ειδικής
Προστασίας, αποτελούσα µέρος του δικτύου προστατευόµενων περιοχών Νatura 2000 , ο
κατηγορούµενος, ως ∆ήµαρχος του ∆ήµου Λευκάδας: α) προέβη στη λειτουργία Χώρου Ανεξέλεγκτης
∆ιάθεσης Αποβλήτων µε την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων και συγκεκριµένα προέβη,
υπο την αναφερθείσα ιδιότητά του, σε αποθέσεις στερεών αποβλήτων του ∆ήµου Λευκάδας, και β)
ενώ, υπο την αναφερθείσα ιδιότητά του , είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση, να µεριµνήσει για την
τήρηση των διατάξεων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 28 παρ.5 του Ν. 1650/1986,και να επιληφθεί της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων
χώρων της εδαφικής του περιφέρειας και της απο αποκοµιδής και της διαχείρισης των αποβλήτων
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 Ι..στ β αρ.4 του Ν.3463/2006.παρέλειψε να επιληφθεί της
ανεξέλεγκτης απόρριψης αδρανών και φυτικών (κυρίως κλαδιών) αποβλήτων απο ιδιώτες στον ως
άνω χώρο και δεν έλαβε τα ελάχιστα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριµένα
δεν µερίµνησε για την φύλαξη του ως άνω χώρου, δεν µερίµνησε για τη λήψη µέτρων προστασίας του
εδάφους και των υπογείων υδάτων, καθόσον η διάθεση των απορριµµάτων γινόταν µε απλή
απόρριψη επι του εδάφους ενώ µεγάλες ποσότητες απορριµµάτων είχαν αποτεθεί εντός του διαύλουλιµνοθάλασσας, δεν µερίµνησε για την επικάλυψη των απορριµµάτων και τη λήψη µέτρων
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πυροπροστασίας µε αποτέλεσµα σε πολλά σηµεία των σωρών αυτών να υπάρχουν καπνοί (χωρίς
φλόγα) και έντονη οσµή καύσης απορριµµάτων ,η δε ατµόσφαιρα απο την καύση αυτών να έχει
καταστεί ιδιαιτέρως αποπνικτική, προκαλώντας µε τον τρόπο αυτό ρύπανση του περιβάλλοντος µε
την παρουσία ρύπων που µπορούσαν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των
περιοίκων και να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυµητές χρήσεις του, καθώς
επίσης και υποβάθµιση αυτού αυξάνοντας κατά πολύ τον κίνδυνο δηµιουργίας εστιών συγκέντρωσης
και ανάπτυξης βλαβερών οργανισµών ,δυνάµενων να επηρεάσουν δυσµενώς την οικολογική
ισορροπία και την υγεία των περιοίκων, η δε υποβάθµιση του εριβάλλοντος έλαβε χώρα εντός
περιοχής που έχει ταξινοµηθεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας, αποτελούσα µέρος του δικτύου
προστατευόµενων περιοχών Natura 2000.
Για παράβαση των άρθρων 1,12,,14, 15,18, 26 παρ.1εδ α,27 ,παρ.1,51,53,57,79Π.Κ των άρθρων
10 παρ.1 ,15, της ΗΠ 50910/2727/2003 ΥΑ και των άρθρων 1,2 παρ.1,2,4,7,11,12, 12 παρ.5,19
παρ.4 περ.4.2,28 παρ.1 περ.α,3 περ.β.5 του Ν..1650/1986,ως το άρθρο 19 αντικ.µε άρθρο 5 του
Ν.3937/2011,ως η παρ.1 του άρθρου 28 ίσχυε πριν αντικατ.µε άρθρο 7 παρ..1 του
ν.4042/2012,και η παρ.3 του άρθρου 28 τροποπ. και συµπληρωθεί µε άρθρ.16 παρ.4 του
Ν.3937/2011, σε συνδυασµό µε παράρτηµα Β του άρθρου 14 της ΚΥΑ Η.Π. 37338/1807/Ε 103/2010
και µε άρθρο 75 Ι στ.β αρ.4 του 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:
Την χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας Γεράσιµο Γαντζία,
για δικαστική συνδροµή και υπεράσπιση του πρώην ∆ηµάρχου Λευκάδας Κωνσταντίνου Α. Αραβανή
ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας , να χορηγήσει εντολή στον ∆ικηγόρο του
∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Γεράσιµο Γαντζία να παρασταθεί και να υπερασπίσει στην δικάσιµο
στις 24-9-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή η µαταίωση δικάσιµο τον ως άνω
κατηγορούµενο Κωνσταντίνο Α.Αραβανή , ο οποίος κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στη Λευκάδα
την 19-1-2012 προκάλεσε ρύπανση και υποβάθµισε το περιβάλλον, η δε υποβάθµιση του
περιβάλλοντος έλαβε χώρα και σε έκταση 40 περίπου στρεµµάτων πλησίον του διαύλου λιµνοθάλασσας στη θέση Αλυκές ,εντός περιοχής που έχει ταξινοµηθεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας,
αποτελούσα µέρος του δικτύου προστατευόµενων περιοχών Νatura 2000 , ο κατηγορούµενος, ως
∆ήµαρχος του ∆ήµου Λευκάδας: α) προέβη στη λειτουργία Χώρου Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης
Αποβλήτων µε την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων και συγκεκριµένα προέβη, υπο την
αναφερθείσα ιδιότητά του, σε αποθέσεις στερεών αποβλήτων του ∆ήµου Λευκάδας, και β) ενώ, υπο
την αναφερθείσα ιδιότητά του , είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση, να µεριµνήσει για την τήρηση των
διατάξεων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28
παρ.5 του Ν. 1650/1986,και να επιληφθεί της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων της
εδαφικής του περιφέρειας και της απο αποκοµιδής και της διαχείρισης των αποβλήτων σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 75 Ι..στ β αρ.4 του Ν.3463/2006.παρέλειψε να επιληφθεί της ανεξέλεγκτης
απόρριψης αδρανών και φυτικών (κυρίως κλαδιών) αποβλήτων απο ιδιώτες στον ως άνω χώρο και
δεν έλαβε τα ελάχιστα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριµένα δεν µερίµνησε
για την φύλαξη του ως άνω χώρου, δεν µερίµνησε για τη λήψη µέτρων προστασίας του εδάφους και
των υπογείων υδάτων, καθόσον η διάθεση των απορριµµάτων γινόταν µε απλή απόρριψη επι του
εδάφους ενώ µεγάλες ποσότητες απορριµµάτων είχαν αποτεθεί εντός του διαύλου-λιµνοθάλασσας,
δεν µερίµνησε για την επικάλυψη των απορριµµάτων και τη λήψη µέτρων πυροπροστασίας µε
αποτέλεσµα σε πολλά σηµεία των σωρών αυτών να υπάρχουν καπνοί (χωρίς φλόγα) και έντονη
οσµή καύσης απορριµµάτων ,η δε ατµόσφαιρα απο την καύση αυτών να έχει καταστεί ιδιαιτέρως
αποπνικτική, προκαλώντας µε τον τρόπο αυτό ρύπανση του περιβάλλοντος µε την παρουσία ρύπων
που µπορούσαν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των περιοίκων και να
καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυµητές χρήσεις του, καθώς επίσης και
υποβάθµιση αυτού αυξάνοντας κατά πολύ τον κίνδυνο δηµιουργίας εστιών συγκέντρωσης και
ανάπτυξης βλαβερών οργανισµών ,δυνάµενων να επηρεάσουν δυσµενώς την οικολογική ισορροπία
και την υγεία των περιοίκων, η δε υποβάθµιση του εριβάλλοντος έλαβε χώρα εντός περιοχής που έχει
ταξινοµηθεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας, αποτελούσα µέρος του δικτύου προστατευόµενων
περιοχών Natura 2000.
Για παράβαση των άρθρων 1,12,,14, 15,18, 26 παρ.1εδ α,27 ,παρ.1,51,53,57,79Π.Κ των άρθρων
10 παρ.1 ,15, της ΗΠ 50910/2727/2003 ΥΑ και των άρθρων 1,2 παρ.1,2,4,7,11,12, 12 παρ.5,19
παρ.4 περ.4.2,28 παρ.1 περ.α,3 περ.β.5 του Ν..1650/1986,ως το άρθρο 19 αντικ.µε άρθρο 5 του
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Ν.3937/2011,ως η παρ.1 του άρθρου 28 ίσχυε πριν αντικατ.µε άρθρο 7 παρ..1 του
ν.4042/2012,και η παρ.3 του άρθρου 28 τροποπ. και συµπληρωθεί µε άρθρ.16 παρ.4 του
Ν.3937/2011, σε συνδυασµό µε παράρτηµα Β του άρθρου 14 της ΚΥΑ Η.Π. 37338/1807/Ε 103/2010
και µε άρθρο 75 Ι στ.β αρ.4 του Ν.3463/2006.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 195/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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