ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 3ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 10/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 25 του µήνα Ιανουαρίου
του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 1268/20-1-2017 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4.
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6. Βλάχος Κων/νος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στην ∆ικηγορική
εταιρεία Φλογαίτης – Σιούτη – Βούλγαρη – Κατωπόδη, µε έδρα Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 27 Αθήνα και ΑΜ ∆ΣΑ
80517, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Σπυρίδωνα Φλογαίτη (ΑΜ ∆ΣΑ 7043) ή/και την Γλυκερία Σιούτη
(ΑΜ ∆ΣΑ 8698) ή/και την Γεωργία -Αιµιλία Βούλγαρη (ΑΜ ∆ΣΑ 21396), από κοινού ή χωριστά να παρασταθούν
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιµο της 8.2.2017 ή σε κάθε µετ’ αναβολής δικάσιµο,
υποστηρίζοντας, κατά τη συζήτηση, την υπ’ αριθµ. 9168/2010 αίτηση
ακύρωσης κατά της
υπ'αριθ'14160/3/8/2010 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί έγκρισης
Περιβαλλοντικών όρων του έργου Ενεργειακή Μέγας Λάκκος ΑΕ
, κατ'εξαίρεση δικαστικού χειρισµού
υπόθεσης άρθρου 72 του .Ν3852/2010.

Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου
Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφάσισε την συζήτηση εκτός
ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε χορήγηση ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στην ∆ικηγορική
εταιρεία Φλογαίτης – Σιούτη – Βούλγαρη – Κατωπόδη.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:

1

«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 ∆ήµου Απολλωνίων Νοµού Λευκάδας.
Κατά της ανωτέρω απόφασης ο τότε ∆ήµος Απολλωνίων κατέθεσε, δια του πληρεξουσίου
δικηγόρου του, Σπυρίδωνος Φλογαϊτη, την υπ'αριθ' 9168/2010 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας τµήµα Ε', δικάσιµος της οποίας έχει οριστεί κατόπιν αναβολών η
8.2.2017.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους
Εισηγούµαι στην Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να χορηγήσει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην ∆ικηγορική εταιρεία Φλογαίτης – Σιούτη –
Βούλγαρη – Κατωπόδη, µε έδρα Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 27 Αθήνα και ΑΜ ∆ΣΑ 80517, όπως
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Σπυρίδωνα Φλογαίτη (ΑΜ ∆ΣΑ 7043) ή/και την Γλυκερία Σιούτη (ΑΜ
∆ΣΑ 8698) ή/και την Γεωργία -Αιµιλία Βούλγαρη (ΑΜ ∆ΣΑ 21396), από κοινού ή χωριστά να
παρασταθούν ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιµο της 8.2.2017 ή σε κάθε µετ’
αναβολής δικάσιµο, υποστηρίζοντας, κατά τη συζήτηση, την υπ’ αριθµ. 9168/2010 αίτηση ακύρωσης
κατά 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, όπως αυτή έχει συµπληρωθεί µε το υπ’ αριθµ. 65/2013
δικόγραφο προσθέτων λόγων, καθώς και να διενεργήσουν κάθε σχετική µε την ως άνω εντολή
δικαστική ή εξώδικη πράξη, όπως την κατάθεση υποµνηµάτων και εγκρίνουµε την αίτηση
ακύρωσης.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Χορηγεί ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην ∆ικηγορική εταιρεία Φλογαίτης – Σιούτη –
Βούλγαρη – Κατωπόδη, µε έδρα Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 27 Αθήνα και ΑΜ ∆ΣΑ 80517, όπως
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Σπυρίδωνα Φλογαίτη (ΑΜ ∆ΣΑ 7043) ή/και την Γλυκερία Σιούτη (ΑΜ
∆ΣΑ 8698) ή/και την Γεωργία -Αιµιλία Βούλγαρη (ΑΜ ∆ΣΑ 21396), από κοινού ή χωριστά να
παρασταθούν ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιµο της 8.2.2017 ή σε κάθε µετ’
αναβολής δικάσιµο, υποστηρίζοντας, κατά τη συζήτηση, την υπ’ αριθµ. 9168/2010 αίτηση ακύρωσης
κατά 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, όπως αυτή έχει συµπληρωθεί µε το υπ’ αριθµ. 65/2013
δικόγραφο προσθέτων λόγων, καθώς και να διενεργήσουν κάθε σχετική µε την ως άνω εντολή
δικαστική ή εξώδικη πράξη, όπως την κατάθεση υποµνηµάτων και εγκρίνουµε την αίτηση ακύρωσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 10/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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