Απόζπαζκα
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ:2/2013 πλεδξίαζεο ηεο Oηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Αξηζ. Απόθ:13/2013
Σηελ Λεπθάδα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ζήκεξα ηελ 18ε ηνπ
κήλα Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2013, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 12.00κ.κ., ήιζε ζε
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κεηά ηελ αξηζ.πξση.
956/14.1.2013 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα
κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ
Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελληά(9) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ νθηώ ( 8) κέιε, άξρηζε ε Σπλεδξίαζε .
ΠΑΡΟΝΣΔ
1] ηέιηνο Ρόθθνο:Πξόεδξνο
2) ΑξαβαλήοΑλδξέαο
3) Ενπξηδάθεο Δπηύρηνο
4) Καξηάλνο Ηωάλλεο
5) Γεωξγάθεο Βαζίιεηνο
6) άληα-Μαθξή Αηθαηεξίλε
7) Γαβξίιεο Γεκήηξεο
8) Μπξαληδνπθάθεο Νηθόιανο

ΑΠΟΝΣΔ
Μαξγέιεο Γεώξγηνο

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θα.
Σάληα Δπηπρία, Υπάιιειν Γήκνπ Λεπθάδαο.
1ν ΘΔΜΑ EKTO Ζ.Γ. : ηεο αξηζ.2-2013 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα νξηζκό δηθεγόξωλ θαηέμαίξεζε δηθαζηηθνύ
ρεηξηζκνύ, ππόζεζεο γηα παξάζηαζε θαη εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ, ελώπηνλ
ηνπ Δ' Σκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 3εο
Απξηιίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε ηωλ πδαηνθαιιηεξγεηώλ.
Δηζεγεη.: θα.Μαπξέηα Καξύδε -δηθεγόξνο Γήκνπ
Η Δηζεγήηξηα αλαθέξεη όηη:
“ Πεξηήιζε ζηελ ππεξεζία κνπ ην απν 141/2013 έγγξαθν - επηζηνιή ε νπνία
ππνγξάθεηαη απν ηνλ Ισάλλε Γεκεηξηάδε ,κέινο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο κε ηελ
επσλπκία Παλειιήληα Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή θνξέσλ πεξηνρώλ πνπ ζίγνληαη απν
ηελ αλάπηπμε πδαηνθαιιηέξγεηαο ,ε νπνία απεπζύλεηαη πξνο ηνλ Κύξην Γήκαξρν
Λεπθάδαο ε νπνία κεηαμύ άιισλ αλαθέξεη ηα παξαθάησ:
Θέκα : ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο ζηελ αίηεζε αθύξσζεο θαηά ηνπ
Φσξνηαμηθνύ ησλ Υδαηνθαιιηεξγεηώλ ελώπηνλ ηνπ Σηε
Σρεηηθά : ε κε αξηζ.πξση.Γήκνπ Λεπθάδαο 32669/21/12/2-012 επηζηνιή σο θαη ε 101-2013 επηζηνιή.
Δπεηδή ν Γήκνο Λεπθάδαο είλαη κέινο εμ απηώλ πνπ απνηεινύλ ηελ σο άλσ
ζπληνληζηηθή επηηξνπή.
Δπεηδή ε ζπγθεθξηκέλε σο άλσ αίηεζε αθύξσζεο πνπ εθδηθάδεηαη ελώπηνλ ηνπ
Δ΄Τκήκαηνο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο σο

πξνο ην δηνηθεηηθό δίθαην θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ζέκαηα πνπ απαηηνύλ θαηά ηνπ
Φσξνηαμηθνύ ησλ πδαηνθαιιηεξγεηώλ .
Υζηεξα απν πξνθνξηθή δήισζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΚΔΓΔ Αζθνύλε ε αλάζεζε ηεο
σο άλσ θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αθύξσζεο έγηλε πξνο ηνπο εμήο Γηθεγόξνπο
Α) Γεκήηξεο Μέιηζζα ηνπ Κσζηαληίλνπ (ΑΜΓΣΑ17368),θάηνηθνο Αζελώλ,νδόο
Υπεξείδνπ 15Α,
Β) Ισάλλεο Παηηαδόγινπ ηνπ Αζαλαζίνπ (ΑΜ ΓΣΑ 10880),θάηνηθνο Αζελώλ,νδόο
Βεζζαξίσλνο 8 θαη
Γ) Αλδξέαο Κνύλδνπξν ηνπ Τίηνπ (ΑΜ ΓΣΑ 12636),θάηνηθνο Αζελώλ,νδόο Οκήξνπ
51.
Η ζπλνιηθή ακνηβή ησλ ώο άλσ δηθεγόξσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη ηελ αίηεζε
αθύξσζεο ελώπηνλ ηνπ ΣηΔ,είλαη 24000 επξώ + ΦΠΑ κε έγγξαθν ηεο ΚΔΓΔ,κεηά ηελ
αλάζεζε ζηνπο επηιερζέληεο δηθεγόξνπο θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηελ
νπνία ζπκπεξηέιαβαλ θαη ηελ ίδηα νξκώκελνη απν κηα πξνθνξηθή δήισζε ηνπ
Αζθνύλε,ηνπο ελεκέξσζε όηη ζπλεηζθέξεη πνζόλ 5000 επξώ + ΦΠΑ.Δπνκέλσο ζηνλ
θαζέλα απν ηνπο 22 Γήκνπο πνπ είραλ αξρηθά δειώζεη όηη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ
αίηεζε θαη σο εθ ηνύηνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ σο αηηνύληεο ζε απηήλ αληηζηνηρεί ην
πνζόλ ησλ 863,6 επξώ +ΦΠΑ,ην νπνίν επηκεξίδεηαη ζε ηξείο μερσξηζηέο δαπάλεο
ησλ 287,878 επξώ+ΦΠΑ,κηα γηα ηνλ θαζέλα εθ ησλ ηξηώλ δηθεγόξσλ πνπ έρνπλ
ππνβάιεη ηελ αίηεζε.
Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, εηζεγνύκαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ
Γήκνπ Λεπθάδαο.
Να δνζεί εληνιή θαη'εμαίξεζε δηθαζηηθνύ ρεηξηζκνύ ππόζεζεο ,
ζηνπο σο άλσ δηθεγόξνπο Αζελώλ
Α) Γεκήηξε Μέιηζζα ηνπ Κσζηαληίλνπ (ΑΜΓΣΑ17368),θάηνηθνο Αζελώλ,νδόο
Υπεξείδνπ 15Α,
Β) Ισάλλε Παηηαδόγινπ ηνπ Αζαλαζίνπ (ΑΜ ΓΣΑ 10880),θάηνηθνο Αζελώλ,νδόο
Βεζζαξίσλνο 8 θαη
Γ) Αλδξέα Κνύλδνπξν ηνπ Τίηνπ (ΑΜ ΓΣΑ 12636),θάηνηθνο Αζελώλ,νδόο Οκήξνπ
51,
λα παξαζηαζνύλ ελώπηνλ ηνπ Δ' ηκήκαηνο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (7κειήο
ζύλζεζε)ε νπνηνπδήπνηε αξκνδίνπ θαηα ην ρξόλν εθδίθαζεο ηεο ππόζεζεο
δηθαζηεξίνπ,θαηα ηε δηθάζηκν ηεο 3εο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2013 ε ζε νπνηαδήπνηε
κεη'αλαβνιή δηθάζηκν,θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο κε αξηζκό θαηάζεζεο 230/2012 αίηεζεο
αθπξώζεσο ηνπ Γήκνπ θαηά ησλ 1) Υπνπξγό Πεξηβάιινληνο,Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο,πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα (νδόο Ακαιηάδνο 17), 2) Υπνπξγνύ
Δζσηεξηθώλ,πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα,(νδόο Σηαδίνπ 27),3) Υπνπξγνύ
Αλάπηπμεο,Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα ( νδόο
Μεζνγείσλ 119),5) Υπνπξγνύ Υπνδνκώλ,Μεηαθνξώλ θαη δηθηύσλ πνπ εδξεύεη ζην
Γήκν Παπάγνπ Αηηηθήο (νδόο Αλαζηάζεσο 2 θαη ηζηγάληε) 6) Υπνπξγνύ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα (νδόο Αραξλώλ 2) θαη 7)
Υπνπξγνύ Πνιηηηζκνύ θαη Τνπξηζκνύ πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα (νδόο
Μπνπκπνπιίλαο 20-22,) γηα ηελ αθύξσζε 1) ηεο ππ'αξηζ'31722/4/11/2011Απόθαζεο
ηεο Δπηηξνπήο Σπληνληζκνύ ηεο Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηνπ
Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο <<Δγθξηζε Δηδηθνύ Πιαηζίνπ
Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γα ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο θαη ηεο
ζηξαηεγηθήο κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ απηνύ>>(ΦΔΚ Β'2505/4/11/2011)
θαη 2) θάζε άιιεο ζπλαθνύο πξάμεο ε παξάιεηςεο ηεο Γηνίθεζεο>>) “.
Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα νξίζεη ηνπο
παξαπάλσ δηθεγόξνπο Αζελώλ, λα παξαζηαζνύλ ελώπηνλ ηνπ Δ' ηκήκαηνο ηνπ
Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (7κειήο ζύλζεζε)ε νπνηνπδήπνηε αξκνδίνπ θαηα ην
ρξόλν εθδίθαζεο ηεο ππόζεζεο δηθαζηεξίνπ, θαηα ηε δηθάζηκν ηεο 3εο Απξηιίνπ ηνπ

έηνπο 2013 ε ζε νπνηαδήπνηε κεη'αλαβνιή δηθάζηκν,ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ
εηζήγεζε.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο
-ηε παξαπάλσ εηζήγεζε
-ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ,
νκόθωλα

απνθαζίδεη

Οξίδεη ηνπο δηθεγόξνπο Αζελώλ:
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Γ) Αλδξέα Κνύλδνπξν ηνπ Τίηνπ (ΑΜ ΓΣΑ 12636),θάηνηθνο Αζελώλ,νδόο Οκήξνπ
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ζύλζεζε)ε νπνηνπδήπνηε αξκνδίνπ θαηα ην ρξόλν εθδίθαζεο ηεο ππόζεζεο
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Αλάπηπμεο,Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα ( νδόο
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θαη 2) θάζε άιιεο ζπλαθνύο πξάμεο ε παξάιεηςεο ηεο Γηνίθεζεο>>) .
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 13/2013
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο
Ο Πξόεδξνο
ΣΔΛΗΟ ΡΟΚΚΟ

Σα Μέιε
Όπωο αλαθέξνληαη παξαπάλω

