Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:30/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:262/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 23η του
μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
27970/19.10.2012 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
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά(7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)ΑραβανήςΑνδρέας
3) Γαζής Αναστάσιος
4)Σάντα-Μακρή Αικατ.
5) Πεντεσπίτης Νικόλαος
6)ΜαργέληςΓεώργιος
7) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
5ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.30-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση
της Επιτροπής
για χορήγηση
εντολής σε δικηγόρο, για
παράσταση ενώπιον του του Συμβουλίου Επικρατείας κατά τη δικάσιμο στις 711-12 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή δικάσιμο.
Εισηγ: κα.Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε ότι:
“ Περιήλθε στην υπηρεσία μου η αίτηση ακυρώσεως του Νομικού προσώπου με
την επωνυμία <<Σύλλογος Λευκαδίων για την προστασία του περιβάλλοντος και
του πολιτισμού> η οποία απευθύνεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας,
για την ακύρωση της υπ'αριθ' 91/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Λευκάδας. Με την ως άνω
απόφαση εγκρίθηκε η μελέτη <<Αποχέτευση
ακαθάρτων στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλης Λευκάδας και έργα διάθεσης
επεξεργασμένων λυμάτων απο την ΕΕΛ>>
Επειδή η συγκεκριμένη υπόθεση έχει βαρύνουσα σημασία για τα
συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας και ο χειρισμός της απαιτεί εξειδικευμένες
γνώσεις και εμπειρία στο Διοικητικό δίκαιο .
Επειδή

1. Ο Σπυρίδων Φλογαΐτης του Ιωάννη, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του
Παπυρίδων Φλογαΐτης του Ιωάννη, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθήνας, δικηγόρο Αθήνας, με Α.Μ./Δ.Σ.Α. 7043, κάτοικο Αθήνας,
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ.27, μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την
επωνυμία «Δικηγορική Εταιρεία Φλογαΐτης & Συνεργάτες», με Α.Μ./Δ.Σ.Α. 80057 και
έδρα την Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 27.
2. Η Γλυκερία Σιούτη του Πάνου, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθήνας, δικηγόρο Αθήνας, Α.Μ./Δ.Σ.Α 8698, κάτοικο Αθήνας,
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 27, μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία
«Δικηγορική Εταιρεία Φλογαϊτης – Σιούτη Δικηγόροι - Νομικοί Σύμβουλοι», με
Α.Μ./Δ.Σ.Α. 80057 και έδρα την Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 27.
3. Ο Απόστολος Σίνης του Κωνσταντίνου, δικηγόρος Αθήνας ΑΜ/ΔΣΑ
20198,κάτοικος Αθήνας Χαιρωνείας 1,
εχουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο Διοικητικό δίκαιο ,προκειμένου να
παραστούν, από κοινού ή ο καθένας απ΄ αυτούς ξεχωριστά, στο Συμβούλιο της
Επικρατείας, στη δικάσιμο της 7 ης Νοεμβρίου 2012, ή σε οποιαδήποτε μετ΄
αναβολής δικάσιμο, για να αντικρούσουν την Ε 5634/2011 αίτηση του σωματείου
«Σύλλογος Λευκαδίων για την προστασία του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού»
και άλλων έξι αιτούντων, με την οποία ζητείται η ακύρωση της 91/2011 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας (πρακτικό 11/23.3.2011) περί
έγκρισης της μελέτης «Αποχέτευση ακαθάρτων στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλης
Λευκάδας και έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων από την ΕΕΛ» καθώς κάθε
άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξης και παράλειψης,
Για τούτο ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας να διορίσει και καταστήσει
πληρεξουσίους αντιπροσώπους του Δήμου Λευκάδας κατ'εξαίρεση δικαστικού
χειρισμού υπόθεσης άρθο 72 περ.1ιε Ν.3852/2010,
1. Τον Σπυρίδωνα Φλογαΐτη του Ιωάννη, Καθηγητή της Νομικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθήνας, δικηγόρο Αθήνας, με Α.Μ./Δ.Σ.Α. 7043, κάτοικο
Αθήνας, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ.27, μέλος της δικηγορικής εταιρείας με
την επωνυμία «Δικηγορική Εταιρεία Φλογαΐτης & Συνεργάτες», με Α.Μ./Δ.Σ.Α.
80057 και έδρα την Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 27.
2. Την Γλυκερία Σιούτη του Πάνου, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθήνας, δικηγόρο Αθήνας, Α.Μ./Δ.Σ.Α 8698, κάτοικο Αθήνας,
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 27, μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία
«Δικηγορική Εταιρεία Φλογαϊτης – Σιούτη Δικηγόροι - Νομικοί Σύμβουλοι», με
Α.Μ./Δ.Σ.Α. 80057 και έδρα την Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 27.
3. Τον Απόστολο Σίνη του Κωνσταντίνου, δικηγόρο Αθήνας ,ΑΜ /ΔΣΑ
20198,κάτοικο Αθήνας,Χαιρωνίας 1. ,
διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο Διοικητικό δίκαιο,προκειμένου
να παραστούν, από κοινού ή ο καθένας απ΄ αυτούς ξεχωριστά, στο Συμβούλιο της
Επικρατείας, στη δικάσιμο της 7 ης Νοεμβρίου 2012, ή σε οποιαδήποτε μετ΄
αναβολής δικάσιμο, για να αντικρούσουν την Ε 5634/2011 αίτηση του σωματείου
«Σύλλογος Λευκαδίων για την προστασία του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού»
και άλλων έξι αιτούντων, με την οποία ζητείται η ακύρωση της 91/2011 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας (πρακτικό 11/23.3.2011) περί
έγκρισης της μελέτης «Αποχέτευση ακαθάρτων στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλης

Λευκάδας και έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων από την ΕΕΛ» καθώς κάθε
άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξης και παράλειψης του
Δήμου.”
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για να
διορίσει και καταστήσει πληρεξουσίους αντιπροσώπους του Δήμου Λευκάδας
κατ'εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθο 72 περ.1ιε Ν.3852/2010, τους
παραπάνω δικηγόρους Αθηνών, σύμφωνα με την εισήγηση.
Η Επιτροπή αφού άκουσε το Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Αναθέτει και καταστεί πληρεξουσίους αντιπροσώπους του Δήμου Λευκάδας
κατ'εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθο 72 περ.1ιε Ν.3852/2010,
1. Τον Σπυρίδωνα Φλογαΐτη του Ιωάννη, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθήνας, δικηγόρο Αθήνας, με Α.Μ./Δ.Σ.Α. 7043, κάτοικο Αθήνας,
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ.27, μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την
επωνυμία «Δικηγορική Εταιρεία Φλογαΐτης & Συνεργάτες», με Α.Μ./Δ.Σ.Α. 80057 και
έδρα την Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 27.
2. Την Γλυκερία Σιούτη του Πάνου, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθήνας, δικηγόρο Αθήνας, Α.Μ./Δ.Σ.Α 8698, κάτοικο Αθήνας,
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 27, μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία
«Δικηγορική Εταιρεία Φλογαϊτης – Σιούτη Δικηγόροι - Νομικοί Σύμβουλοι», με
Α.Μ./Δ.Σ.Α. 80057 και έδρα την Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 27.
3. Τον Απόστολο Σίνη του Κωνσταντίνου, δικηγόρο Αθήνας ,ΑΜ /ΔΣΑ
20198,κάτοικο Αθήνας,Χαιρωνίας 1. ,
που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο Διοικητικό δίκαιο,προκειμένου
να παραστούν, από κοινού ή ο καθένας απ΄ αυτούς ξεχωριστά, στο Συμβούλιο της
Επικρατείας, στη δικάσιμο της 7ης Νοεμβρίου 2012, ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολής
δικάσιμο, για να αντικρούσουν την Ε 5634/2011 αίτηση του σωματείου «Σύλλογος
Λευκαδίων για την προστασία του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού» και άλλων έξι
αιτούντων, με την οποία ζητείται η ακύρωση της 91/2011 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας (πρακτικό 11/23.3.2011) περί έγκρισης της μελέτης
«Αποχέτευση ακαθάρτων στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλης Λευκάδας και έργα
διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων από την ΕΕΛ» καθώς κάθε άλλης συναφούς,
προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξης και παράλειψης του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 262/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

