Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:34/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:232/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 21η του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.29925/
17.10.2013 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) Σάντα –Μακρή Αικατερ.
6) Σκιαδά Ζωή(αν/κό µέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπραντζουκάκης Νίκος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
10ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.34-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για χορήγηση εντολής σε δικηγόρο, για
άσκηση παρέµβασης ενώπιον του Ε’ Τµήµατος του Συµβουλίου Επικρατείας,
για λογαριασµό του ∆ήµου Λευκάδος, στην ανοιγείσα µε την από 15.11.2011
αίτηση ακύρωσης του Ευστρατίου Αραβανή δίκη, προς διατήρηση σε ισχύ της
αρ. 1411/2011 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας, και για αντίκρουση της
από 25.8.2013 αίτησης αναστολής του ιδίου κατά της ίδιας ως άνω πράξεως.
Εισηγ: Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η από 15/11/2011 και µε αρ.κατ. 8499/2011 αίτηση
ακύρωσης και η από 25/8/2013 και 452/2013 αίτηση αναστολής της µε αριθµό
1411/17/8/2011 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας
Λευκάδας για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για σταθµό µεταφόρτωσης/
µεταφοράς στερεών αποβλήτων Βόρειας Λευκάδας (∆ηµοτικές Ενότητες Λευκάδας,
Καρυάς Σφακιωτών) στη θέση Παλαιά Σφαγεία ∆ήµου Λευκάδας Νοµού Λευκάδας,
2) η µε αριθµό 418/26/1/2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και
Ιονίου, 3) η σιωπηρή απόρριψη της απο 7-10-2011 και µε αριθµό πρωτοκόλλου
50102//11988/7-10-2011(Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη
Λευκάδας)
και
50104/11969/7/10/2011 (∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξικού σχεδιασµούΤµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας)

αίτησης θεραπείας ενώπιον του κ.Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας
Λευκάδας. Στην ως άνω αίτηση ακύρωσης µεταξύ άλλων αναφέρονται τα κατωτέρω:
« Στην προκειµένη περίπτωση ,µε τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 9966/20/12/2005
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας εγκρίθηκε το
Περιφερειακό σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών αποβλήτων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
Στο κεφάλαιο ΙΑ του ανωτέρω σχεδίου προβλέπεται ότι είναι αποδεκτή η ένταξη στο
ΠΕΣ∆Α ∆υτικής Ελλάδας και των αποβλήτων που παράγονται στο Νοµό Λευκάδας,
εφόσον οι τοπικοί φορείς το επιθυµούν και µε την προϋπόθεση έκδοσης της
σχετικής Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στην ανωτέρω ΚΥΑ.
Εφόσον λοιπόν η δηµιουργία του συγκεκριµένου σταθµού µεταφόρτωσης της
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, προϋποθέτει, σύµφωνα και µε την εγκριθείσα
ΠΠΕ, τη µεταφορά και διάθεση των στερεών αποβλήτων του εν λόγω ΣΜΑ σε ΧΥΤΑ
της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, χωρίς η µεταφορά και διάθεσή τους
να προβλέπεται στο αντίστοιχο ΠΕΣ∆Α ∆υτικής Ελλάδας, στο οποίο εντάσσεται η
Αιτωλοακαρνανία, καθώς η σχετική προβλεπόµενη από την ανωτέρω διάταξη ΚΥΑ
δεν εκδόθηκε έως την έκδοση
της προσβαλλόµενης µε το στοιχείο 1
προσβαλλόµενης πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η διαχείριση των
αποβλήτων που παράγονται στο Νοµό Λευκάδας δεν εντάχθηκε ποτέ στο ΠΕΣ∆Α
∆υτικής Ελλάδας, µε αποτέλεσµα η προσβαλλόµενη απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων για τη δηµιουργία ΣΜΑ, δίχως να έχει προηγουµένως
διασφαλιστεί η διάθεση των στερεών αποβλήτων στον προβλεπόµενο αποδέκτη
ΧΥΤΑ στα πλαίσια ορισµένου ήδη εγκεκριµένου Περιφερειακού σχεδίου ∆ιαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων.».
Συνεπώς µε την ανωτέρω αίτηση ακύρωσης ο ∆ήµος Λευκάδας προσβάλλεται και θα
ζηµιωθεί ανεπανόρθωτα σε περίπτωση ευδοκιµήσεώς της .
Προς τούτο έχει έννοµο συµφέρον να παρέµβει στην παρούσα δίκη και να
υποστηρίξει την µε αριθµό 1411/17/5/2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για
σταθµό µεταφόρτωσης στη θέση Παλαιά Σφαγεία ∆ήµου Λευκάδας .
Επειδή η παρούσα δίκη απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία στο ∆ιοικητικό
∆ίκαιο.
Επειδή η ∆ικηγορική εταιρεία <<ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΣ ΛΙΑΣΚΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ>>,
(µε ΑΜ∆ΣΑ 80320) και η δικηγόρος Γιαννούλα Κουρεµάδα (µε ΑΜ∆ΣΑ 20102) , µε
έδρα στην Αθήνα, οδό Βουλής 31-33, έχουν τις παραπάνω εξειδικευµένες γνώσεις
και εµπειρία προς το ∆ιοικητικό δίκαιο, ήτοι να ασκήσουν παρέµβαση για
λογαριασµό του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας προς
υποστήριξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Να
συντάξουν και καταθέσουν υποµνήµατα ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Να επικοινωνήσουν µε τον Εισηγητή και το βοηθό
αυτού. Να παρασταθούν ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών και τέλος να συντάξουν
υπόµνηµα για όσα ζητήµατα τεθούν ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών.
Επειδή υπάρχει άµεση ανάγκη να ασκηθεί παρέµβαση από το ∆ήµο Λευκάδας ,διότι
επίκειται να συζητηθεί η αίτηση προσωρινής διαταγής και αναστολής της αριθ'
1411/17/5/2011 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας, από το πέµπτο τµήµα
του Συµβουλίου της Επικρατείας ,
Για όλους τους ανωτέρω λόγους,
Εισηγούµαι να χορηγηθεί επειγόντως εντολή στη ∆ικηγορική εταιρεία <<ΜΑΡΙΝΟΣ
ΚΑΤΣΑΣ ΛΙΑΣΚΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ>> και στη δικηγόρο Γιαννούλα Κουρεµάδα
που έχουν τις παραπάνω εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία προς το ∆ιοικητικό
δίκαιο.
Ητοι να ασκήσουν παρέµβαση για λογαριασµό του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας προς υποστήριξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και
του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Να συντάξουν και καταθέσουν υποµνήµατα ενώπιον της
Επιτροπής Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας. Να επικοινωνήσουν µε τον

Εισηγητή και το βοηθό αυτού. Να παρασταθούν ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών
και, τέλος, να συντάξουν υπόµνηµα για όσα ζητήµατα τεθούν ενώπιον της Επιτροπής
Αναστολών και εν γένει να υποστηρίξουν την αριθµ. 1411/17/6/2011 απόφαση του
1)Αντιπεριφερειάρχη, της Περιφέρειας Λευκάδας 2) του Γενικού Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και του Ελληνικού ∆ηµοσίου , κατά του Ευστρατίου
Αραβανή ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
χορήγηση εντολής στη ∆ικηγορική εταιρεία <<ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΣ ΛΙΑΣΚΟΣ και
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ>> (µε ΑΜ∆ΣΑ 80320) και τη δικηγόρο Γιαννούλα Κουρεµάδα (µε
ΑΜ∆ΣΑ 20102) , µε έδρα στην Αθήνα, οδό Βουλής 31-33, που έχουν εξειδικευµένες
γνώσεις και εµπειρία προς το ∆ιοικητικό δίκαιο, από κοινού και ο καθένας χωριστά,
όπως υποστηρίξουν τα συµφέροντα του ∆ήµου στην παραπάνω υπόθεση ,
σύµφωνα µε την εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή στη ∆ικηγορική εταιρεία <<ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΣ ΛΙΑΣΚΟΣ και
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ>>, (µε ΑΜ∆ΣΑ 80320) και τη δικηγόρο Γιαννούλα Κουρεµάδα (µε
ΑΜ∆ΣΑ 20102) που έχουν εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία προς το ∆ιοικητικό
δίκαιο, όπως εκπροσωπήσουν τον ∆ήµο Λευκάδος, από κοινού ή και ο καθένας
χωριστά, και συγκεκριµένα: Να ασκήσουν παρέµβαση για λογαριασµό του ∆ήµου
Λευκάδας ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, προς υποστήριξη της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Να συντάξουν και
καταθέσουν υποµνήµατα ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του Συµβουλίου της
Επικρατείας. Να επικοινωνήσουν µε τον Εισηγητή και το βοηθό αυτού. Να
παρασταθούν ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών και, τέλος, να συντάξουν
υπόµνηµα για όσα ζητήµατα τεθούν ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών και εν γένει
να υποστηρίξουν την αριθµ. 1411/17/6/2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, της
Περιφέρειας Λευκάδας και του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
και του Ελληνικού ∆ηµοσίου, κατά του Ευστρατίου Αραβανή.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 232/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

