Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:27/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:238/2012
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.
10ο ΘΕΜΑ
Η.Δ. : της αριθ.27-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Χορήγηση εντολής στη
Δικηγόρο
του Δήμου για
παράσταση και
εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά της από 18-9-12 παρέμβασης της
Εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.
Εισηγ: κα.Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε τα παρακάτω:
“ Περιήλθε στην Νομική υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας η απο 18/9/2012 και αριθμό
κατάθεσης 612/2012 Κύρια Παρέμβαση άρθρου 49 π.δ 18/1989 της εταιρείας με
την επωνυμία Ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπέρ
του Υπουργού Περιβάλλοντος και της Απoκεντρωμένης Διοίκησης ΠελοποννήσουΔυτικής Στερεάς Ελλάδας και Ιονίου προς διατήρηση της ισχύος της υπ'αριθ'
18677/13/12/2;010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
περ Εγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του Εργου Αιολικό Πάρκο στη θέση Καλόν
όρος Δήμου Απολλωνίων Νομού Λευκάδας κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου

Δικαίου με την επωνυμία Δήμος Λευκάδας, η οποία απευθύνεται ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η ως άνω παρέμβαση της <<ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ>> εγείρεται εναντίον του
Δήμου Λευκάδας και στρέφεται κατά της υπ'αριθ'3244/2011 αίτησης του Δήμου
Λευκάδας με την οποία ζητείται η ακύρωση των ανωτέρω αναφερόμενων πράξεων
και η οποία έχει προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 26ης 9 .2012.
Συγκεκριμένα ο Δήμος Λευκάδας άσκησε την απο 21/4/2012 και με αριθμό
κατάθεσης 3244/2011 αίτηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της
απόφασης έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων δημιουργίας Αιολικού Πάρκου
ισχύος 10ΜW στη θέση <<Καλόν όρος>>πρώην Δήμου Απολλωνίων Νομού
Λευκάδας με εγκατάσταση πέντε ανεμογεννητριών ισχύος 2 ΜW η κάθε μία.
Περαιτέρω η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ επικαλείται έννομο
συμφέρον το οποίο κατ'αυτήν συνίσταται στο ότι η ολοκλήρωση και θέση σε
λειτουργία του εν λόγω έργου,το οποίο χαρακτηρίζεται ως δημόσιας ωφέλειας
ανεξαρτήτως του φορέα υλοποίησης του ,θα συμβάλλει αφενός στην προστασία του
κλίματος,μέσω της προώθησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απο
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η οποία έχει αναχθεί σε περιβαλλοντική και
ενεργειακή προτεραιότητα ύψιστης σημασίας για τη χώρα και πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη στις σχετικές σταθμίσεις,και αφετέρου στην επίτευξη των εθνικών
δεσμευτικών στόχων για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας.
Υπενθυμίζεται σχετικά και ο ελάχιστος στόχος που έχει τεθεί απο το ΕΠΧΣΑΑΑΠΕ,ήτοι <η επίτευξη των εκάστοτε συμβατικών στόχων της Ελλάδας για την
αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας,όπως θα απορρέουν απο τις ευρωπαικές και διεθνείς υποχρεώσεις. Εκ
των ανωτέρω συνάγεται ότι η στάθμιση του δημοσίου συμφέροντος συνισταμένου
στην ενίσχυση της παραγωγικής ηλεκτρικής ενέργειας απο ΑΠΕ (αρ.1 παρ.3
,Ν.3468/2006 ως ισχύει) και της ενδεχόμενης
βλάβης του αιτούντος
Δήμου,καταδεικνύει ως βέλτιστη και επωφελέστερη λύση τη διατήρηση ισχύος της
προσβαλλόμενης πράξης.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους ,
εισηγούμαι στην Οικονομική επιτροπή του Δήμου Λευκάδας ,
να χορηγήσει εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη να
παρασταθεί κατά την ως άνω δικάσιμο 26/9/2012 η σε οποιαδήποτε άλλη
μετ'αναβολή δικάσιμο και α) αφενός να υποστηρίξει την αριθ'3244/2011 αίτηση του
Δήμου Λευκάδας περί ακύρωσης της υπ'αριθ'18677/13/12/2010 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί έγκρισης Περιβαλλοντικών
όρων του έργου Αιολικό Πάρκο ισχύος 10 ΜW στη θέση <Καλόν Ορος>> Δήμου
Απολλωνίων Νομού Λευκάδας-υποσταθμού 20/150 ΚVστη θέση <<Μέγα
Λάκκος>>και συνοδών έργων>>καθώς και κάθε προγενέστερης η μεταγενέστερης
πράξης η τυχόν πρόσθετων Λόγων ενώπιον του Ε' τμήματος του Συμβουλίου της
Επικρατείας
και 2) Να αποκρούσει την απο 18/9/2012 και αριθμό κατάθεσης
612/012 Παρέμβαση της Ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης Ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας , και υπέρ του Υπουργού
Περιβάλλοντος και της Αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου -Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου προς διατήρηση της ισχύος της ως άνω απόφασης της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης ενώπιον του Ε'τμήματος του ΣτΕ ,υπερασπίζοντας με κάθε νόμιμο
μέσο ,η οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί η πρόσθετους λόγους
και εν γένει να υποστηρίξει τα νόμιμα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε
τρόπο”.
Κατόπιν των παραπάνω τα μέλη Μαργέλης Γεώργιος και Γαβρίλης Δημήτριος,
πρότειναν να εξετάσει η Επιτροπή τη δυνατότητα να συνεπικουρηθεί η δικηγόρος του
Δήμου από την δικηγορική εταιρεία “Φλογαίτης-Σιούτη”η οποία έχει χειριστεί
παρόμοιο θέμα, για την καλύτερη υποστήριξη του Δ.Λευκάδας.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Δεν θεωρεί απαραίτητη την συνδρομή και της δικηγορικής εταιρείας “ΦλογαίτηςΣιούτη”στην παραπάνω υπόθεση, και
με έξι (6) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά των Μαργέλη Γ. Και Γαβρίλη Δ., για τους
λόγους που προανέφεραν,
Χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί
κατά την ως άνω δικάσιμο 26/9/2012 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο
και α) αφενός να υποστηρίξει την αριθ'3244/2011 αίτηση του Δήμου Λευκάδας περί
ακύρωσης της
υπ'αριθ'18677/13/12/2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου Αιολικό
Πάρκο ισχύος 10 ΜW στη θέση <Καλόν Ορος>> Δήμου Απολλωνίων Νομού
Λευκάδας-υποσταθμού 20/150 ΚVστη θέση <<Μέγα Λάκκος>>και συνοδών
έργων>>καθώς και κάθε προγενέστερης η μεταγενέστερης πράξης η τυχόν
πρόσθετων Λόγων ενώπιον του Ε' τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και 2)
Να αποκρούσει την απο 18/9/2012 και αριθμό κατάθεσης 612/012 Παρέμβαση της
Ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που στρέφεται
κατά του Δήμου Λευκάδας , και υπέρ του Υπουργού Περιβάλλοντος και της
Αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου -Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου προς
διατήρηση της ισχύος της ως άνω απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ενώπιον του Ε'τμήματος του ΣτΕ ,υπερασπίζοντας με κάθε νόμιμο μέσο ,η
οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί η πρόσθετους λόγους και εν
γένει να υποστηρίξει τα νόμιμα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε τρόπο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 238/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

