ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 1ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 12/2020
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 20 του µηνός Ιανουαρίου του
έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά
την αριθ. πρωτ: 562/16-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη
της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77
του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
---2 Κατωπόδη Νίκη
2
3 Τυπάλδος Νικόλαος
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5
6 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
6
7 Γαζής Αναστάσιος
7
8 Βικέντιος Νικόλαος
8
9 Τσιρογιάννης Γεώργιος
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης,
κ. ∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση Ο.Ε. για ορισµό ∆ικηγόρου του ∆ήµου, για υπεράσπιση του πρώην Aντιδηµάρχου
Γιαννιώτη Οδυσσέα, ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο της
18ης/02/2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Η δικηγόρος του ∆ήµου κα Μαυρέτα Καρύδη, εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της
Επιτροπής τα εξής:
«∆υνάµει της αριθ’308/2019 απόφαση της ΟΕ Λευκάδας ορίσθηκα ως συνήγορος υπεράσπισης του
πρώην Αντιδηµάρχου Καλάµου Οδυσσέα Γιαννιώτη όµως η ανωτέρω δικάσιµος της συζήτησης αναβλήθηκε
προς νέα δικάσιµο της 18-2-2020 στην ως άνω απόφαση µεταξύ άλλων περιέχονται τα εξής :
Περιήλθε εις γνώση µου το κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Λευκάδας,
δυνάµει του οποίου µεταξύ άλλων περιέχονται τα ακόλουθα:
Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στον Κάλαµο Λευκάδας στη θέση Καλάµι στις 15-10-2014
προκάλεσε υποβάθµιση του περιβάλλοντος µε πράξη η παράλειψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του
Ν.1650/1986 και ειδικότερα στον παραπάνω τόπο και χρόνο, ως Αντιδήµαρχος της ∆ηµοτικής Ενότητας
Καλάµου, ενώ όφειλε λόγω της ανωτέρω ιδιότητας του να µεριµνά για την ορθή λειτουργία των ΧΑ∆Α στην
περιοχή αρµοδιότητας του, δεν έπραξε τούτο, αλλά αντίθετα έθεσε στη θέση Κεφάλι σε λειτουργία ΧΑ∆Α
,περιφραγµένο κατά ένα µικρό τµήµα, έκτασης περίπου τριών στρεµµάτων, στον οποίο διέθετε σε µικρή
έκταση περίπου ενός στρέµµατος απορρίµµατα µε ανεπαρκή µέτρα φύλαξης, διάθεσης και διαχείρισης,
καθώς υπήρχε απουσία χωµάτινης επικάλυψης, απουσία αποθήκευσης γαιώδους υλικού για κατάσβεση
εστιών πυρκαγιάς και για την απαιτούµενη καθηµερινή χωµατοκάλυψη των απορριµµάτων, δεν είχαν ληφθεί
κατάλληλα αντιπυρικά µέτρα για περίπτωση πυρκαγιάς και τα στραγγίσµατα, που προέρχονταν από τα
απορρίµµατα προκαλούσαν ρύπανση του υπεδάφους. Με τον τρόπο αυτό προκάλεσε την δηµιουργία
ανθυγιεινών, αντιαισθητικών και οχληρών καταστάσεων για τους περιοίκους, τους διερχόµενους και τη
∆ηµόσια υγεία και ρυπαίνοντας και υποβαθµίζοντας το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.
Για παράβαση των άρθρων 1,12,14,,26 παρ.1 27,45,51,53,57,79,80 ΠΚ όπως κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο Ν.4619/2019 και 14, 28 παρ.2 Ν.1650/1986, ως αντικ. µε το άρθρο 7 παρ.2 του Ν.4042/2012,εν
συνδ. µε το άρθρο 75 παρ.1 περ.β υποπερ.4.Ν.3463/2006
Κατ’ ακολουθίαν αποφασίζεται να χορηγηθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια
αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί και να υπερασπίσει τον πρώην Αντιδήµαρχο Καλάµου,
Οδυσσέα Γιαννιώτη, ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο της
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15ης/10/2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, διότι κατηγορείται ως ότι στον
Κάλαµο Λευκάδας στη θέση Καλάµι στις 15-10-2014 προκάλεσε υποβάθµιση του περιβάλλοντος µε
πράξη η παράλειψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του Ν.1650/1986 και ειδικότερα στον παραπάνω τόπο και
χρόνο, ως Αντιδήµαρχος της ∆ηµοτικής Ενότητας Καλάµου, ενώ όφειλε λόγω της ανωτέρω ιδιότητας του να
µεριµνά για την ορθή λειτουργία των ΧΑ∆Α στην περιοχή αρµοδιότητας του, δεν έπραξε τούτο, αλλά
αντίθετα έθεσε στη θέση Κεφάλι σε λειτουργία ΧΑ∆Α ,περιφραγµένο κατά ένα µικρό τµήµα, έκτασης περίπου
τριών στρεµµάτων, στον οποίο διέθετε σε µικρή έκταση περίπου ενός στρέµµατος απορρίµµατα µε
ανεπαρκή µέτρα φύλαξης, διάθεσης και διαχείρισης, καθώς υπήρχε απουσία χωµάτινης επικάλυψης,
απουσία αποθήκευσης γαιώδους υλικού για κατάσβεση εστιών πυρκαγιάς και για την απαιτούµενη
καθηµερινή χωµατοκάλυψη των απορριµµάτων, δεν είχαν ληφθεί κατάλληλα αντιπυρικά µέτρα για
περίπτωση πυρκαγιάς και τα στραγγίσµατα, που προέρχονταν από τα απορρίµµατα προκαλούσαν ρύπανση
του υπεδάφους. Με τον τρόπο αυτό προκάλεσε την δηµιουργία ανθυγιεινών, αντιαισθητικών και οχληρών
καταστάσεων για τους περιοίκους, τους διερχόµενους και τη ∆ηµόσια υγεία και ρυπαίνοντας και
υποβαθµίζοντας το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.
Για παράβαση των άρθρων 1,12,14,,26 παρ.1 27,45,51,53,57,79,80 ΠΚ όπως κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο Ν.4619/2019 και 14, 28 παρ.2 Ν.1650/1986,ως αντικ.µε το άρθρο 7 παρ.2 του Ν.4042/2012,εν
συνδ.µε το άρθρο 75 παρ.1 περ.β υποπερ.4.Ν.3463/2006.
Επειδή όµως κατά την ίδια ως άνω ηµεροµηνία 18-2-2020 έχω από αναβολές ορισθεί για να παρασταθώ
αφενός προς υπεράσπιση πρώην και νυν δηµοτικών συµβούλων για παράβαση καθήκοντος ενώπιον του
Τριµελούς Εφετείου Πληµµεληµάτων ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας και αφετέρου να παρασταθώ ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή χρέους που εκκρεµεί εις βάρος του ∆ήµου Λευκάδας ως εκ
τούτου είναι ανέφικτο να παρασταθώ προς υπεράσπιση του ως άνω κατηγορουµένου Οδυσσέα Γιαννιώτη
και δηλώνω κώλυµα παράστασης υπεράσπισης του ως άνω .
Όµως, ο ως άνω κατηγορούµενος θα πρέπει να έχει την υποστήριξη του ∆ήµου Λευκάδας

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Θέτω εις γνώση της ΟΕ το ως άνω κώλυµα προς το πρόσωπό µου.
Και αιτούµαι να τύχει υπεράσπισης από το ∆ήµο Λευκάδας µε ορισµό άλλου ∆ικηγόρου όπως αρµόζει
αρµοδίως από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Αικατερίνη Τσερέ, για υπεράσπιση του πρώην
Aντιδηµάρχου Γιαννιώτη Οδυσσέα, ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας κατά την
δικάσιµο της 18ης/02/2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 12/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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