Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:20/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:181/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 16η του
μήνα Ioυλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
18540/12.7.2012 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 εννιά(9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4)Γαζής Αναστάσιος
5).Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νίκος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8)Γαβρίλης Δημήτρης
9) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
4ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.20-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικον.Επιτροπής για τροποποίηση της αριθμ.275/2011 απόφασής
της σχετικά με ανάθεση εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του
Συμβ.Επικρατείας κατά την δικάσιμο της 16-11-2011 ή σε οποιαδήποτε άλλη με
τ΄αναβολής δικάσιμο(σχετική η αριθμ.1990,7014/2008 αίτηση ακύρωσης
Συλλόγου Λευκαδίων).
Εισηγ.:κ.Μαυρέτα Καρύδη Δικηγόρος του Δήμου
Η εισηγήτρια ανέφερε ότι :
« Δυνάμει της αριθ'275/2011 απόφασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου
Λευκάδας χορηγήθηκε εντολή στο δικηγόρο του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κο
Απόστολο Σίνη ο οποίος έχει τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία να
παρασταθεί και να καταθέσει παρέμβαση κατά της αίτησης ακύρωσης του Συλλόγου
Λευκαδίων για την προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτισμού , να
παρασταθεί και να στηρίξει τα έννομα συμφέροντα και δικαιώματα του νέου Δήμου
Λευκάδας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη δικάσιμο της 16
Νοεμβρίου 2011,η σε οποιαδήποτε αλλη μετ'αναβολή δικάσιμο.
Συγκεκριμένα: στο περιεχόμενο της ως άνω απόφασης αναφέρονται τα παρακάτω:

Περιήλθε στην υπηρεσία μου η αριθ’1990,7014/2008 αίτηση ακυρώσεως του
Συλλόγου Λευκαδίων για την προστασία του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού, για
την ακύρωση της υπ’αριθμόν 107600/2/9/2008 κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, Εσωτερικών, Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
και Πολιτισμού, περί εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων.
Με την ως άνω αίτηση ο Δήμος Λευκάδας επηρεάζεται άμεσα διότι με την ως άνω
προσβαλλόμενη απόφαση, αποφασίστηκε η έγκριση περιβαλλοντικών όρων και
περιορισμών για τα έργα 1) Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικού
καθαρισμού) του Δήμου Λευκάδας που βρίσκεται στη θέση <<Παλαιά Αλυκή>> του
Νομού Λευκάδας που αφορά και στα αποχετευτικά δίκτυα της πόλης της Λευκάδας,
της νέας μαρίνας και των οικισμών Φρυνίου ,Καλλιγωνίου, Απόλπαινας και
Τσουκαλάδων 2) Αποχετευτικά δίκτυα των παραλιακών οικισμών του Δήμου
Λευκάδας (Κεραμιδάκι, Νικιάνα ,Επίσκοπος, Λυγιά, Καρυώτες)>>, 3 <<Μεταφορά
των λυμάτων του Δ.Δ Πλαγιάς του Δήμου Παλαίρου του Νομού Αιτ/νίας στην
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Λευκάδας του Νομού Λευκάδας και
β) τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, κωδικοποιήθηκαν
και ανανεώθηκαν οι
περιβαλλοντικοί όροι της ΚΥΑ 80430/1995, Της ΚΥΑ 109429/2001,καθώς και της
απόφασης Νομάρχη Λευκάδας .
Επειδή πρέπει να ασκήσει ο Δήμος Λευκάδας παρέμβαση διότι έχει έννομο
συμφέρον προς τούτο και ως εκ τούτου πρέπει να δοθεί άμεσα εντολή στον
δικηγόρο της Αθήνας Κο Απόστολο Σίνη μέλος της δικηγορικής εταιρείας Φλογαίτης
– Σιούτη και Συνεργάτες ,ο οποίος άλλωστε είχε παρασταθεί και σε συναφή και
ομοειδή δίκη και έχει μελετήσει την δικογραφία συμπληρώνει δε στο πρόσωπό του
και όλα τα απαραίτητα προσόντα αλλά και τα στοιχεία και εξειδικευμένη γνώση ως
προς το διοικητικό δίκαιο και τη δικονομία που θα βοηθήσουν για την άσκηση όλων
των απαραίτητων διαδικαστικών στη δίκη μέσων .
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
1)Την πρόταση να ανατεθεί στο Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κο
Απόστολο Σίνη , ο οποίος έχει τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία
να παρασταθεί και να καταθέσει παρέμβαση κατά της ως άνω αίτησης ακύρωσης του
Συλλόγου Λευκαδίων για την προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτισμού, να
παρασταθεί και να στηρίξει τα έννομα συμφέροντα και δικαιώματα του νέου Δήμου
Λευκάδας.
2) Περαιτέρω επειδή εκ παραδρομής αναγράφηκε το όνομα του Απόστολου Σίνη
αντί του ορθού Σπυρίδωνα Φλογαίτη ,να διορθωθεί η αριθ'275/2011 κατά το μέρος
εκείνο που αναφέρεται στο όνομα του Απόστολου Σίνη αντί του ορθού Σπυρίδωνος
Φλογαίτη”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
διόρθωση της αρ.275/11 απόφασής της , σύμφωνα με την παραπάνω 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
Και διορθώνει- τροποποιεί την αρ.275/11 απόφασή της ως εξής:

Αναθέτει στο Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Σπυρίδωνα Φλογαίτη,
μέλος της Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία <<Δικηγορική εταιρεία Φλογαίτης
Σιούτη και συνεργάτες,ο οποίος έχει τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις και
εμπειρία να παρασταθεί και να καταθέσει παρέμβαση κατά της ως άνω αίτησης
ακύρωσης του Συλλόγου Λευκαδίων , για την προστασία του περιβάλλοντος και του
πολιτισμού, να παρασταθεί και να στηρίξει τα έννομα συμφέροντα και δικαιώματα
του νέου Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατα την
δικάσιμο της 16 Νοεμβρίου 2011,η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 181/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

