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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 19/14-08-2012
Αριθ.Αποφ. 219/2012
ΘΕΜΑ: Ορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση του ∆ήµου [Αφορά προσφυγή
ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος ,Ενέργειας και κλιµατικής αλλαγής για
την ανάκληση της υπ΄αριθ.197940/102-05-2012,και ενδεχόµενη άσκηση αίτησης
ακύρωσης και αναστολής ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας για το ίδιο
θέµα].
Στους Μολάους, σήµερα, την 14-08-2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ. στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 22101/09-08-2012
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα
µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Λύρας Χαράλαµπος

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)
3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
4. Μαυροµιχάλης Κων/νος
5. Μαρούσης Χαράλαµπος
6. Χαραµής Αντώνης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο.
Τα τακτικά µέλη µε την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση
απουσίας τους να ενηµερώσουν τα αναπληρωµατικά µέλη για τη νόµιµη
αναπλήρωσή τους, τα οποία όµως δεν παρευρέθησαν.
Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ έθεσε
υπόψη των µελών της τα εξής:
Την υπ΄αριθ.πρωτ.197940/02-05-2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
,Ενέργειας & Κλιµατικής αλλαγής µε θέµα : «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του
έργου : Αιολικός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24MW
στη θέση «Χιονοβούνι, των ∆ήµων Ευρώτα και Μονεµβασιάς του Νοµού Λακωνίας»
της εταιρείας ΑΡΧΡΑΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε..
Με την ανωτέρω απόφαση θεωρώ ότι θίγονται τα συµφέροντα του ∆ήµου µας,
και επειδή στο ∆ήµο δεν υπηρετεί νοµικός προτείνω την ανάθεση σε δικηγορικό
γραφείο το οποίο θα προβεί στην άσκηση όλων των απαραίτητων ενδίκων ή µη
µέσων για την ακύρωση της ανωτέρω απόφασης.
Κατόπιν τούτου ζητήσαµε και λάβαµε την υπ΄αριθ.πρωτ. 22398/13-08-2012
γνωµοδότηση για άσκηση ενδίκων ή µη µέσων από το δικηγορικό γραφείο των
Μ.Χαϊνταρλή –Α.Σηφάκη και συνεργάτες, για την ανάκληση της υπ’ αριθµ.
197940/02.05.2012 Απόφασής του Υπουργού Περιβάλλοντος ,Ενέργειας &
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Κλιµατικής αλλαγής µε θέµα: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την
κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24 MW στη θέση Χιονοβούνι των ∆ήµων Ευρώτα και
Μονεµβασιάς του Νοµού Λακωνίας» της εταιρείας ΑΡΧΡΑΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.
Κατόπιν αυτών σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Τα µέλη της ΟΕ αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του Προέδρου , την
υπ΄αριθ. 197940/02-05-2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος ,Ενέργειας &
Κλιµατικής αλλαγής µε θέµα : «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου : Αολικός
Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24MW στη θέση
«Χιονοβούνι, των ∆ήµων Ευρώτα και Μονεµβασιάς του Νοµού Λακωνίας» , την
υπ΄αριθ.πρωτ. 22398/13-08-2012 γνωµοδότηση του δικηγορικού γραφείου
Μ.Χαϊνταρλή –Α.Σηφάκη και συνεργάτες, την παρ. 2 του άρθρου 58 & το άρθρο 72
του ν. 3852/2010 & µετά από διαλογική συζήτηση :
Ο µόφωνα αποφασίζει
Αναθέτει στο δικηγορικό γραφείο Μ.Χαϊνταρλή –Α Σηφάκη και συνεργάτες την
άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής για την ανάκληση της υπ’ αριθµ. 197940/02.05.2012 Απόφασής
του µε θέµα: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και
λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24 MW στη θέση Χιονοβούνι των ∆ήµων Ευρώτα και Μονεµβασιάς
του Νοµού Λακωνίας» της εταιρείας ΑΡΧΡΑΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.,.
Στην περίπτωση αρνητικής έκβασης της προσφυγής θα ακολουθήσει η σύνταξηκατάθεση-εκδίκαση αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ΄αριθ. 197940/02-05-2012 Απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιµατικής αλλαγής.
Η Ο.Ε αναθέτει µε την παρούσα ειδική εντολή αναθέτει όλες τις σχετικές ενέργειες
,όπως σύνταξη και κατάθεση προσφυγής, σύνταξη και κατάθεση δικογράφου
Αιτήσεως Ακυρώσεως ,Αιτήσεως Αναστολής ,Πρόσθετων λόγων ,σύνταξη
Υποµνηµάτων ,Παράσταση κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και εκπροσώπηση του
∆ήµου ενώπιον του Υπουργού και στο Συµβούλιο της Επικρατείας και γενικότερα
όποια τυχόν διαδικαστική ή άλλη ουσιαστική ενέργεια κριθεί αναγκαία από τους
δικηγόρους Αθηνών Μάριο Χρ. Χαϊνταρλή (Α.Μ ∆.Σ.Α 14135) και Αντώνιο Θεµ.
Σηφάκη (Α.Μ ∆.Σ.Α 20637).
Το σύνολο των προαναφερόµενων ενεργειών είναι δυνατό να εκτελούνται
,κατά την κρίση των προαναφεροµένων δικηγόρων, από κοινού ή από τον καθένα
χωριστά.
Η ανάθεση των συγκεκριµένων υποθέσεων στο δικηγορικό γραφείο Μάριου
Χαϊνταρλή –Αντωνίου Σηφάκη πραγµατοποιείται ,λόγω της µεγάλης εµπειρίας και
εξειδίκευσης που διαθέτει τόσο σε θέµατα της διοικητικής δικαιοσύνης και ιδιαίτερα
της ακυρωτικής διαδικασίας. Αυτά τα θέµατα απαιτούν εξειδικευµένη επιστηµονική
γνώση και εµπειρία , την οποία διαθέτουν οι προαναφερόµενοι δικηγόροι λόγω της
εξειδίκευσης τους στο γνωστικό αντικείµενο της περιβαλλοντικής και χωροταξικής
νοµοθεσίας αντικείµενο που διδάσκουν σε Πανεπιστηµιακές σχολές.
Η αµοιβή των προαναφεροµένων δικηγόρων θα καθορισθεί από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου Μονεµβασιάς ,σύµφωνα µε το άρθρο 281 παρ. 3 του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
όπως πιο κάτω.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε.
Κοντραφούρης Γεώργιος

