Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:27/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:235/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 24η του
μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
25346/20.9.2012 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 έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση . Στη συνέχεια κατά τη
διάρκεια του 4ου θέματος Η.Δ. Προσήλθε ο κος.Μαργέλης Γεώργιος και στη διάρκεια
του 5ου θέματος Η.Δ. προσήλθε ο κος Μπραντζουκάκης Νικόλαος. ΗΣυνεδρίαση
συνεχίστηκε με παρόντα τα παρακάτω οκτώ(8) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3) Γαζής Αναστάσιος
4)Πεντεσπίτης Νίκος
5) Zoυριδάκης Ευτύχιος
6) Γαβρίλης Δημήτρης
7)ΜαργέληςΓεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σάντα-Μακρή Αικατ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
7ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.27-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Ανάθεση σε Δικηγόρο , κατ' εξαίρεση δικαστικού χειρισμού για παράσταση
ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και κατάθεσης πρόσθετων λόγων κατά
της αρ. πρ.14160/10 Απόφασης του Γ.Γ. Περ. Ιονίων Νήσων.
Εισηγ: κα.Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε τα παρακάτω:
“ Περιήλθε στην Νομική υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας η απο 19/9/2012 οικονομική
προσφορά της εταιρείας Φλογαίτη Σιούτη η οποία υπογράφεται απο τον Κο
Σπυρίδωνα Φλογαίτη η οποία επί λέξει αναφέρει τα παρακάτω: “Με την υπ'
αριθ'14160/8/8/2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου <<Εγκατάσταση και λειτουργία
Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΓΑΣ ΛΑΚΚΟΣ ΑΕ ,ισχύος 35,7 ΜW,στη θέση Μεροβίγλι
-Χρυσοβουνιά Κουφοπόδι- Αλώνια-Πυργιοκάθι- Μέγας Λάκκος Δήμου Απολλωνίων
Νομού Λευκάδας
Κατά της ανωτέρω απόφασης ο τότε Δήμος Απολλωνίων κατέθεσε την υπ'αριθ'
9168/2010 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας τμήμα
Ε',δικάσιμος της οποίας έχει οριστεί κατόπιν αναβολής η 26/9/2012.

Περαιτέρω απο τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας προκύπτει η ανάγκη
κατάθεσης δικογράφου προσθέτων λόγων για την ακύρωση της προσβληθείσας
πράξης.
Η κατάθεση των πρόσθετων λόγων θα συνταχθεί
Α) Απο τη δικηγορική εταιρεία Φλογαίτης-Σιούτη,όπως νόμιμα εκπροσωπείται απο
τον Σπυρίδωνα Φλογαίτη ή
Β) την Κα Γλυκερία Σιούτη
Γ) την Κα Γεωργία- Αιμιλία Βούλγαρη
Η αμοιβή του γραφείου μας για τη σύνταξη και κατάθεση δικογράφου των
προσθέτων λόγων ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 3750 ευρώ, συν ΦΠΑ 23% επι
αυτής, ποσού,862,50 ευρώ, ήτοι σύνολο 4.612,50 (πληρωτέο ποσό 3.862,50 ευρώ)”
Η αμοιβή του γραφείου μας για την παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά
την εκδίκαση της υπόθεσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.500 ευρώ συν ΦΠΑ
23% επί αυτή ποσού 575 ευρώ, ήτοι σύνολο 3.075 ευρώ (πληρωτέο ποσό 2.575
ευρώ)”.
Επειδή η παραπάνω υπόθεση έχει βαρύνουσα σημασία για το Δήμο Λευκάδας και
χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, την οποία διαθέτουν οι παραπάνω
δικηγόροι,
εισηγούμαι στην Οικονομική επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,
να αναθέσει στην Δικηγορική εταιρεία Φλογαίτη Σιούτη όπως εκπροσωπείται
νόμιμα από τον κ. Σπυρίδωνα Φλογαίτη ή/και την Κα Γλυκερία Σιούτη ή/και την Κα
Γεωργία -Αιμιλία Βούλγαρη, να καταθέσουν πρόσθετους λόγους ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας ενώπιον του Ε'τμήματος του ΣτΕ ,κατά της υπ'αριθ'
14160/3/8/2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και
να παρασταθούν κατά την ως άνω δικάσιμο απο κοινού η ο καθένας χωριστά στις
26/9/2012 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο και να υποστηρίξουν την
αριθ'9168/2010 αίτηση ακύρωσης της υπ'αριθ'14160/3/8/2010 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί έγκρισης Περιβαλλοντικών
όρων του έργου Ενεργειακή Μέγας Λάκκος ΑΕ καθώς και κάθε προγενέστερης η
μεταγενέστερης πράξης ,ενώπιον του του Ε' τμήματος του Συμβουλίου της
Επικρατείας, υπερασπίζοντας με κάθε νόμιμο μέσο ,η οποιαδήποτε διαδικαστική
ενέργεια ήθελε απαιτηθεί και εν γένει να υποστηρίξουν απο κοινού η χωριστά τα
νόμιμα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε τρόπο ”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
ανάθεση της παραπάνω υπόθεσης στην Δικηγορική εταιρεία Φλογαίτη Σιούτη, για
τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Αναθέτει κατ' εξαίρεση δικαστικού χειρισμού,στην Δικηγορική εταιρεία “Φλογαίτη
-Σιούτη” όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Σπυρίδωνα Φλογαίτη ή/και την Κα
Γλυκερία Σιούτη ή/και την Κα Γεωργία -Αιμιλία Βούλγαρη, να καταθέσουν
πρόσθετους λόγους ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
ενώπιον του
Ε'τμήματος του ΣτΕ ,κατά της υπ'αριθ' 14160/3/8/2010 απόφασης του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και να παρασταθούν κατά την ως άνω

δικάσιμο απο κοινού η ο καθένας χωριστά στις 26/9/2012 η σε οποιαδήποτε άλλη
μετ'αναβολή δικάσιμο και να υποστηρίξουν την αριθ'9168/2010 αίτηση ακύρωσης
της υπ'αριθ'14160/3/8/2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων περί έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου Ενεργειακή Μέγας Λάκκος
ΑΕ καθώς και κάθε προγενέστερης η μεταγενέστερης πράξης ,ενώπιον του του Ε'
τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπερασπίζοντας με κάθε νόμιμο μέσο ,η
οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί και εν γένει να υποστηρίξουν
απο κοινού η χωριστά τα νόμιμα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε τρόπο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 235/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

