Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:36/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:242/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 25η του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.30209/
21.10.2013 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 εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εξι(6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5)Πεντεσπίτης Νίκος
6) Σάντα –Μακρή Αικατερ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπραντζουκάκης Νίκος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
7ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.36-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για παράσταση του ∆ήµου Λευκάδας,
ενώπιον του Ε΄Τµήµατος, του Συµβουλίου Επικρατείας, στη δικάσιµο την 6-112013 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο.
Εισηγ:Στέλιος Ρόκκος-Πρόεδρος
Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου.

Ο Πρόεδρος κος Ρόκκος Στέλιος πήρε το λόγο και ανέφερε στα µέλη της
Επιτροπής. ότι εκ’ παραδροµής στην πρόσκληση που δόθηκε για την Συνεδρίαση,
σαν 7ο θέµα αναγράφηκε άλλο µε τίτλο:
Απόφαση για χορήγηση εντολής για παράσταση του ∆ήµου Λευκάδας,
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά τη δικάσιµο 25-11-13 ή σε
οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο. Το θέµα αυτό είναι προγραµµατισµένο να
συζητηθεί σε άλλη Συνεδρίαση και το θέµα που αναγράφεται παραπάνω ως 7Ο Η.∆.
είναι στο φάκελο της σηµερινής Συνεδρίασης.
Κατόπιν αυτών η Εισηγήτρια κα.Μαυρέτα Καρύδη αναφέρει:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η επιστολή του Στέργιου Σουροβίκη ∆ικηγόρου
Βέροιας, σύµφωνα µε την οποία επάγονται τα ακόλουθα:
Την 6η Νοεµβρίου 2013 θα παρασταθώ για λογαριασµό του ∆ήµου Λευκάδας ,

χωρίς αµοιβή. ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, προκειµένου να
υποστηρίξω προσφυγή του ∆ήµου Λευκάδας στρεφόµενη κατά του Ελληνικού
∆ηµοσίου και υπουργικής απόφασης, σχετική µε τη χορήγηση άδειας σε µονάδες
ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή.
Κατόπιν τούτου παρακαλώ για τη χορήγηση σε µένα σχετικής πληρεξουσιότητας
,προς νοµιµοποίηση της παράστασής µου, προκειµένου να καταθέσω σχετικό
υπόµνηµα».
Αξίξει δε να πληροφορήσω την οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας ,ότι έχει
ληφθεί απόφαση µε αριθµό13/2013 της οικονοµικής επιτροπής σύµφωνα µε την
οποία έχει χορηγηθεί
εντολή στους δικηγόρους ∆ηµήτρη Μέλισσα ,Ιωάννη
Παπάζογλου και Ανδρέα Κούνδουρο να παρασταθούν ενώπιον του Ε' τµήµατος του
Συµβουλίου της Επικρατείας η οποιουδήποτε αρµοδίου κατά το χρόνο εκδίκασης
της υπόθεσης ∆ικαστηρίου, κατά τη δικάσιµο της 3ης Απριλίου του έτους 2013 η σε
οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο κατα τη συζήτηση της µε αριθµό κατάθεσης
230/2012 αίτησης ακυρώσεως του ∆ήµου Λευκάδας κατα 1)Υπουργό περιβάλλοντος
,Ενέργειας και Κληµατικής Αλλαγής,που εδρεύει στην Αθήνα,2) του Υπουργού
Εσωτερικών που εδρεύει στην Αθήνα,του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργού Μεταφορών και δικτρύων ,του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης . Του Υπουργού Πολιτισµού,για την ακύρωση 1) της µε
αριθµό31722/4/11/2011 απόφασης της Επιτροπής Συντονισµού της Κυβερνητικής
Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης
<<Εγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για
τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
αυτού.
Επειδή πράγµατι στην ως άνω απόφαση δεν έχει αναγραφεί ούτε έχει χορηγηθεί
εντολή στον δικηγόρο Κο Σουροβίκη Στέργιο ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Βέροιας ο οποίος θα παραστεί , χωρίς αµοιβή, για λογαριασµό και στο όνοµα του
∆ήµου Λευκάδας κατά την συνεδρίαση του Ε' τµήµατος του Συµβουλίου της
Επικρατείας στην δικάσιµο της 6ης Νοεµβρίου 2013,κατά την οποία ηµεροµηνία
έλαβε προθεσµία περίπου ενός µηνός ,ήτοι µέχρι τέλος Νοεµβρίου του έτους 2013
για να προσκοµίσει την σχετική νοµιµοποίηση του απο τον ∆ήµο Λευκάδας.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον να παρασταθεί µε τον ως άνω
∆ικηγόρο και να υποστηρίξει την προσφυγή του ,διότι σε αντίθετη περίπτωση θα
απορριφθεί η προσφυγή του ∆ήµου Λευκάδας ως ανοµιµοποίητη,
Εισηγούµαι να εισαχθεί το θέµα στην Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
και να χορηγηθεί εντολή στον ως άνω ∆ικηγόρο Στέργιο Σουροβίκη ο οποίος θα
παρασταθεί , χωρίς αµοιβή, στο Ε' τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά την
δικάσιµο της 6ης Νοεµβρίου 2013 ,διότι δεν είχε συµπεριληφθεί το όνοµα του και η
εντολή και πληρεξουσιότητα αυτού στην αριθ'13/2013 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας, να καταθέσει υπόµνηµα κατά την ηµεροµηνία της
6ης Νοεµβρίου και εν γένει να υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε
κάθε νόµιµο µέσο η οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για τη
χορήγηση εντολής στον Σουροβίκη Στέργιο, ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Βέροιας ,σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση

Οµόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή , στον ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, Στέργιο
Σουροβίκη, να παρασταθεί στο Ε' τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά την
δικάσιµο της 6ης Νοεµβρίου 2013 , χωρίς αµοιβή, διότι δεν είχε συµπεριληφθεί το
όνοµα του και η εντολή και πληρεξουσιότητα αυτού στην αριθ'13/2013 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας, να καταθέσει υπόµνηµα κατά την
ηµεροµηνία της 6ης Νοεµβρίου και εν γένει να υποστηρίξει τα δικαιώµατα του
∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο η οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια ήθελε
απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 242/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

