ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:297/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 12 του µήνα Σεπτεµβρίου του
έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά
την αριθ. πρωτ: 18050/7-9-2018 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. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Σέρβος Κων/νος
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Η κα Καρφάκη Μαριάννα προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο κ. Σέρβος Κων/νος προσήλθε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο κ. Γιαννιώτης Οδυσσέας ήταν απών κατά την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης και υπεράσπισης του Οδυσσέα Γιαννιώτη
η
του ∆ηµοσθένη ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας την 16 .10.2018 για τις περιγραφόµενες
στο µε αριθµό 165/2017 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Λευκάδας αξιόποινες πράξεις.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αικατερίνη Τσερέ, 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:
«Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/10 παρ.2. όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί µε αυτές του άρθρου 54 του
Ν.4447/16 .
- Το µε αριθµό 165/2017 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Λευκάδας προς τον Αντιδήµαρχο
Οδυσσέα Γιαννιώτη του ∆ηµοσθένη, στο οποίο ρητά αναφέρεται εκτός των άλλων:
«Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στη θέση «Κεφάλι» Καλάµου Λευκάδας στις 12.1.2016 και στις 4.7.2017, µε
περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήµατος, µε πρόθεση προξένησαν
υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος µε πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του Ν. 1650/1986
και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και ειδικότερα τον παραπάνω τόπο και
στους παραπάνω χρόνους, ο πρώτος κατηγορούµενος, Ευστάθιος ΒΛΑΧΟΣ, ως αρµόδιος Αντιδήµαρχος για τη
λειτουργία των ΧΑ∆Α στο ∆ήµο Λευκάδας, και ο δεύτερος κατηγορούµενος, Οδυσσέας ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ, ως
αρµόδιος Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Καλάµου ∆. Λευκάδας, στις 12.1.2016 έθεσαν σε λειτουργία Χώρο απόρριψης
απορριµµάτων (ΧΑ∆Α), δίπλα σε προϋφιστάµενο αποκαταστηµένο παλαιό ΧΑ∆Α, ο οποίος, ενώ ήταν
περιφραγµένος, είχε ανοικτή είσοδο, δεν διέθετε άλλο µέτρο φύλαξης και πρόληψης για πυρκαγιά ή για
ρύπανση περιβάλλοντος ούτε, διέθετε χωµάτινη επικάλυψη των απορριµµάτων, ούτε διέθετε χώρο
αποθήκευσης γαιώδους υλικού, ούτε διέθετε δεξαµενή µε νερό για την κατάσβεση εστιών πυρκαγιάς, ούτε
διέθετε αντιπυρική ζώνη, ενώ τα στραγγίσµατα των απορριµµάτων προκαλούσαν ρύπανση του υπεδάφους,
από το γεγονός δε ότι ο ΧΑ∆Α βρισκόταν σε επιφάνεια µε µεγάλη κλίση, υπήρχε κίνδυνος παράσυρσης των
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απορριµµάτων στην πλαγιά σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων. Με τον τρόπο αυτό προξένησαν
υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος και συγκεκριµένα µόλυνση του υδάτινου αποδέκτη µε τα απόβλητα της
παραγωγικής δραστηριότητάς του, προκαλώντας ρύπανση των υδάτων. Εξάλλου στις 4.7.2017 έθεσαν σε
λειτουργία τον ανωτέρω ΧΑ∆Α, προβαίνοντας σε απόρριψη των απορριµµάτων µε απλή απόρριψη επί του
εδάφους, χωρίς επικάλυψη µε γαιώδες υλικό ή κατάλληλες µεµβράνες, χωρίς να υπάρχου µέτρα πρόληψης για
Πυρκαγιά για ρύπανση του περιβάλλοντος (µε αποθήκευση του γαιώδους υλικού, αντιπυρική ζώνη, τοποθέτηση
κατάλληλης µεµβράνης), αλλά συνέχιζε να υφίσταται ρύπανση του υπεδάφους από τα στραγγίσµατα των
απορριµµάτων.
Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26 παρ. 1, 27, 45, 51, 53, 57, 79, 80 Π.Κ. και 28 παρ. 2 Ν. 1650/1986
ως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 παρ. 2 Ν. 4042/2012, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 14 και 29 παρ. 1 Ν.
4042/2012».
ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΩ
Να δοθεί στην δικηγόρο µε πάγια αντιµισθία του ∆ήµου Λευκάδας Αικατερίνη Τσερέ και στην δικηγόρο µε παγία
αντιµισθία του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, από κοινού ή χωριστά, η ειδική εντολή, η πληρεξουσιότητα
και το δικαίωµα να εκπροσωπήσουν τον κύριο Οδυσσέα Γιαννιώτη του ∆ηµοσθένη, κάτοικο Καλάµου
Λευκάδας, ενώπιον του Τριµελούς Πληµ/κείου Λευκάδας κατά τη δικάσιµο της 16ης.10.2018 και σε κάθε µετ’
άναβολή συζήτηση, και να τον υπερασπιστούν αναφορικά µε τις κατηγορίες, που περιέχονται στο µε αριθµό
165/2017 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Λευκάδας, να ασκούν κάθε διαδικαστική πράξη
καθώς και κάθε ένδικο µέσο κατά της αποφάσεως που θα εκδοθεί, να παραιτούνται από την άσκηση αυτών και
γενικά να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται κατά την κρίση τους για την εκτέλεση της παρούσας
εντολής.»
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 στην δικηγόρο µε πάγια αντιµισθία του ∆ήµου Λευκάδας Αικατερίνη Τσερέ και στην δικηγόρο
µε παγία αντιµισθία του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, από κοινού ή χωριστά, ειδική εντολή,
πληρεξουσιότητα και το δικαίωµα να εκπροσωπήσουν τον κύριο Οδυσσέα Γιαννιώτη του ∆ηµοσθένη, κάτοικο
Καλάµου Λευκάδας, ενώπιον του Τριµελούς Πληµ/κείου Λευκάδας κατά τη δικάσιµο της 16ης.10.2018 και σε
κάθε µετ’ άναβολή συζήτηση, και να τον υπερασπιστούν αναφορικά µε τις κατηγορίες, που περιέχονται στο µε
αριθµό 165/2017 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Λευκάδας, να ασκούν κάθε διαδικαστική
πράξη καθώς και κάθε ένδικο µέσο κατά της αποφάσεως που θα εκδοθεί, να παραιτούνται από την άσκηση
αυτών και γενικά να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται κατά την κρίση τους για την εκτέλεση της
παρούσας εντολής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 297/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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