ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 1ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 4/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 15 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/ΓΠ.οικ.: 1293/8.1.2021 (ΦΕΚ 30/8.1.2021 τεύχος Β'), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από
την αριθ. πρωτ: 806/11-1-2021 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
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
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Τυπάλδος Νικόλαος
2 Βικέντιος Νικόλαος
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Μαργέλη Μαρία
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4 Γιαννιώτης Παναγιώτης
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5 Τσιρογιάννης Γεώργιος
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6 Γαζής Νικόλαος (αναπληρ.)
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7 Γαζής Αναστάσιος
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Η κα Μαργέλη Μαρία, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 2 θέµα Ε.Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
Ο κ. Γαζής Νικόλαος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κα
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, στα δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆.
ο
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 1 θέµα της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Ν.
Καρύδη (άρθρο 72 ν. 3852/2010) για υπεράσπιση του πρώην Αντιδηµάρχου του ∆ήµου Λευκάδας Ευστάθιου
Βλάχου του Ιωάννη, ενώπιον των αρµοδίων ποινικών ∆ικαστηρίων.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα Μαυρέτα Καρύδη,
δικηγόρο του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την εξής γνωµοδότησή της επί του θέµατος:
«∆υνάµει του υπ’ αριθµ. 5/2019 κλητήριου Θεσπίσµατος του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Λευκάδας, ο
πρώην Αντιδήµαρχος Ευστάθιος Βλάχος παραπέµφθηκε ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας ως
κατηγορούµενος για παραβίαση των άρθρων 1, 12, 14, 16, 17, 18, 26 § 1 εδ.α, 27, 51, 53, 57, 61, 63, 64, 79, 80,
94 § 1 ΠΚ,1,2,28 §§1,2εδ.α,4,5Ν1650/1986 ως ισχύ.
Ο ίδιος στις 4/7/2017, στη θέση <<Κεφάλι>> της νήσου Καλάµου του ∆ήµου Λευκάδας, µε περισσότερες
από µία πράξεις, τέλεσε περισσότερα του ενός εγκλήµατα. Ειδικότερα:
Α) Στον ανώτερο τόπο και χρόνο, άσκησε δραστηριότητα ή επιχείρηση χωρίς την απαιτούµενη, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν 3010/2003 (Ά 91) και το Ν 4014/2011 (Ά 209), ή
των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του, άδεια ή έγκριση, και υποβάθµισε το
περιβάλλον, ως τέτοιοι νοούµενου του συνόλου των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που
βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα ζωής, την υγεία των
κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες, η οποία υποβάθµιση είναι πιθανό να έχει
αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής, στην υγεία των κατοίκων, στην ιστορική και
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πολιτιστική κληρονοµιά και στις αισθητικές αξίες. Συγκεκριµένα όντας δηµοτικός σύµβουλος του ∆ήµου Λευκάδας
κα υπεύθυνος για την λειτουργία του Χ.Α.∆.Α στην δηµοτική Ενότητα Καλάµου Λευκάδας, στον ανωτέρω τόπο και
χρόνο, επέτρεψε και προέβη στην λειτουργία χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων (Χ.Α.∆.Α) έκτασης 2
στρεµµάτων, πλησίον του αποκατεστηµένου παλαιού Χ.Α.∆.Α άνευ άδειας, διότι δεν υφίσταται διαδικασία
αδειοδότησης για τους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων (Χ.Α.∆.Α). Ο κατηγορούµενος µε την
ανωτέρω δόλια πράξη του προκάλεσε υποβάθµιση στο περιβάλλον µε συνέπεια και περιεχόµενο πιθανές
αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην πολιτιστική κληρονοµία και στις αισθητικές αξίες.
Β)Στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, µε πράξεις που αντιβαίνουν στις διατάξεις του Ν 1650/1986 ή των
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του, προκάλεσε ρύπανση και υποβάθµιση στο
περιβάλλον, ως τέτοιου νοούµενου του συνόλου των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που
βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των
κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση στις αξίες. Συγκεκριµένα όντας δηµοτικός σύµβουλος του ∆ήµου
Λευκάδας και υπεύθυνος για την λειτουργία του Χ.Α.∆.Α στην δηµοτική ενότητα Καλάµου Λευκάδας, στον
ανωτέρω τόπο και χρόνο, επέτρεψε και προέβη στην λειτουργία χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων
(Χ.Α.∆.Α) έκτασης 2 στρεµµάτων, πλησίον του αποκατεστηµένου παλαιού Χ.Α.∆.Α, άνευ άδειας, και προέβη στην
διάθεση απορριµµάτων στον ανωτέρω χώρο µε απλή απόρριψη τους στο έδαφος, χωρίς επικάλυψής τους µε
γαιώδες υλικό ή κατάλληλες µεµβράνες, καθώς και στην καύση αυτών σε ορισµένα σηµεία άνευ αντιπυρικών
ζωνών, αλλά και στην εναπόθεση υλικών από κατεδαφίσεις έξω από την περίφραξη του χώρου αυτού, ο οποίος
ήταν περιφραγµένος. Με τις ανωτέρω δόλιες πράξεις του ο κατηγορούµενος προκάλεσε ρύπανση και υποβάθµιση
στο περιβάλλον, µε την έννοια της παρουσίας σε αυτό ( το περιβάλλον) ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, σε
ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που µπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους
ζωντανούς οργανισµούς και τα οικοσυστήµατα, ή υλικές ζηµιές, και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον
ακατάλληλο για τις επιθυµητές χρήσεις του, µε συνέπεια και περιεχόµενο αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική
ισορροπία, στην ποιότητα ζωής, στην υγεία των κατοίκων, στην ιστορική και πολιτιστική κληρονοµία και στις
αισθητικές αξίες, λόγω της διαφυγής και διείσδυσης στο έδαφος, στα υπόγεια ύδατα, στα νερά και στον αέρα
επικίνδυνων ουσιών που περιέρχονται στα απορρίµµατα ή που δηµιουργούνται από την άτακτη συσσώρευση
αυτών και λόγω των προκληθεισών από τα απορρίµµατα οσµών.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εισηγούµαστε στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας την χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Ν.Καρύδη, ώστε να παρασταθεί ως συνήγορος υπεράσπισης του
ανωτέρω κατηγορουµένου κατά την ορισθείσα δικάσιµο ή όποια άλλη µετ’ αναβολή µέχρι τελεσιδικίας της
υπόθεσης.»
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 αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί
ως συνήγορος υπεράσπισης του ανωτέρω κατηγορουµένου Ευστάθιου Βλάχου του Ιωάννη, ενώπιον των
αρµοδίων ποινικών ∆ικαστηρίων, κατά την ορισθείσα δικάσιµο ή όποια άλλη µετ’ αναβολή µέχρι τελεσιδικίας της
υπόθεσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 4/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
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