ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 21ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 157/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 20 του µήνα Μαϊου του έτους
2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 9331/16-5-19 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
Περδικάρης Αθανάσιος
2 Γιαννιώτης Οδυσσέας
2
Καρφάκη Μαριάννα
3 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Καββαδάς Θωµάς
5 Σέρβος Κων/νος
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.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 6 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας
µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, υπεράσπισης και εκπροσώπησης του υπαλλήλου του ∆ήµου Λευκάδας
Κυριάκου Προκοπίου ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας κατά τη συνεδρίαση της 13ης-62019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση συνεδρίαση αυτού.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, 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 µε αριθµό 571/2018 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών
Λευκάδας δυνάµει του οποίου περιέχονται τα εξής:
Κατηγορείται, ο υπάλληλος του ∆ήµου Κυριάκος Προκοπίου, ως υπαίτιος του ότι στο ∆.∆ Ελλοµένου του
∆ήµου Λευκάδας στις 13-5-2015 µε πρόθεση ασκούσε δραστηριότητα υπερβαίνοντας τα όρια της άδειας ή
έγκρισης που του έχει χορηγηθεί και υποβάθµισε το περιβάλλον ειδικότερα στον παραπάνω τόπο και χρόνο ως
προϊστάµενος ΤΥ∆Κ του ∆ήµου Λευκάδας, έθεσε σε λειτουργία εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού, οι
περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της οποίας είχαν εγκριθεί µε την υπ’ αριθ. πρωτ.130418/27-6-2003 ΚΥΑ, η
οποία ανανεώθηκε –τροποποιήθηκε µε την αριθµ.πρωτ.127532/31/8/2010 ΚΥΑ, χωρίς να προβεί σε
τροποποίηση των παραγράφων δ5.1,δ5.2 και δ5.3 της υπ’ αριθ. πρωτ.130418/27-6-2003 απόφασης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων (που ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 127532/31/8/2010
απόφαση), ώστε όλες οι προβλεπόµενες σε αυτές τις παραγράφους διατάξεις επεξεργασίας των λυµάτων να
περιλαµβάνονται σε ένα προκατασκευασµένο-αυτοµατοποιηµένο συµπαγές (compact) σύστηµα, µε συνέπεια
την υποβάθµιση του περιβάλλοντος.
Για παράβαση των άρθρων 1,12,14,26 παρ.1,27,51,53,57,79,80Π.Κ και άρθρα 15 και 28 παρ.1Ν.1650/1986,
ως αντικ. µε το άρθρο 7 παρ.1 Ν.4042/2012
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να συζητήσει το παρόν θέµα και να χορηγήσει
εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη , να παρασταθεί και να
εκπροσωπήσει και να υπερασπίσει τον υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας Κυριάκο Προκοπίου, κατά την
συνεδρίαση του στις 13-6-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, διότι κατηγορείται
ως υπαίτιος του ότι στο ∆.∆ Ελλοµένου του ∆ήµου Λευκάδας στις 13-5-2015 µε πρόθεση ασκούσε
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δραστηριότητα υπερβαίνοντας τα όρια της άδειας ή έγκρισης που του έχει χορηγηθεί και υποβάθµισε το
περιβάλλον ειδικότερα στον παραπάνω τόπο και χρόνο ως προϊστάµενος ΤΥ∆Κ του ∆ήµου Λευκάδας, έθεσε σε
λειτουργία εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού, οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της οποίας είχαν εγκριθεί
µε την υπ’ αριθ. πρωτ.130418/27-6-2003 ΚΥΑ, η οποία ανανεώθηκε –τροποποιήθηκε µε την
αριθµ.πρωτ.127532/31/8/2010 ΚΥΑ, χωρίς να προβεί σε τροποποίηση των παραγράφων δ5.1,δ5.2 και δ5.3
της υπ’αριθ’πρωτ.130418/27-6-2003 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (που ανανεώθηκε και
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 127532/31/8/2010 απόφαση), ώστε όλες οι προβλεπόµενες σε αυτές τις
παραγράφους διατάξεις επεξεργασίας των λυµάτων να περιλαµβάνονται σε ένα προκατασκευασµένοαυτοµατοποιηµένο συµπαγές (compact) σύστηµα, µε συνέπεια την υποβάθµιση του περιβάλλοντος.
Για παράβαση των άρθρων 1,12,14,26 παρ.1,27,51,53,57,79,80Π.Κ και άρθρα 15 και 28 παρ.1Ν.1650/1986,ως
αντικ.µε το άρθρο 7 παρ.1 Ν.4042/2012.»
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 στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη , να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει και να υπερασπίσει τον υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας Κυριάκο
Προκοπίου, κατά την συνεδρίαση του στις 13-6-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση
δικάσιµο, διότι κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στο ∆.∆ Ελλοµένου του ∆ήµου Λευκάδας στις 13-5-2015 µε
πρόθεση ασκούσε δραστηριότητα υπερβαίνοντας τα όρια της άδειας ή έγκρισης που του έχει χορηγηθεί και
υποβάθµισε το περιβάλλον ειδικότερα στον παραπάνω τόπο και χρόνο ως προϊστάµενος ΤΥ∆Κ του ∆ήµου
Λευκάδας, έθεσε σε λειτουργία εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού, οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της
οποίας είχαν εγκριθεί µε την υπ’ αριθ. πρωτ.130418/27-6-2003 ΚΥΑ, η οποία ανανεώθηκε –τροποποιήθηκε µε
την αριθµ.πρωτ.127532/31/8/2010 ΚΥΑ, χωρίς να προβεί σε τροποποίηση των παραγράφων δ5.1,δ5.2 και
δ5.3 της υπ’αριθ’πρωτ.130418/27-6-2003 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (που ανανεώθηκε και
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 127532/31/8/2010 απόφαση), ώστε όλες οι προβλεπόµενες σε αυτές τις
παραγράφους διατάξεις επεξεργασίας των λυµάτων να περιλαµβάνονται σε ένα προκατασκευασµένοαυτοµατοποιηµένο συµπαγές (compact) σύστηµα, µε συνέπεια την υποβάθµιση του περιβάλλοντος.
Για παράβαση των άρθρων 1,12,14,26 παρ.1,27,51,53,57,79,80Π.Κ και άρθρα 15 και 28 παρ.1Ν.1650/1986,ως
αντικ.µε το άρθρο 7 παρ.1 Ν.4042/2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 157/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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