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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  2 3 η ς  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 28ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 28 Αυγούστου 2020 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 20:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 28.08.2020 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 7 

Δημήτριος Λουκάς - Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Χαράλαμπος Ζαγουρής, Ασπασία Αργεντίνη, Ηλίας 

Στουραΐτης, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Σταύρος Κρητικός, Αρετούσα Μακρή 

Απόντα μέλη  : - 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ανάθεσης παροχής εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών για τη 

μελέτη της υποθέσεως, σύνταξη και κατάθεση δικογράφου ενστάσεως του Δήμου Λαυρεωτικής στο 

ΥΠΕΚΑ κατά της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31-7-2020 αποφάσεως του Γενικού 

Διευθυντού Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 3154 Β’), καθ ό μέρος αποφασίσθηκε να επιμερισθεί το 

ειδικό τέλος για τις μονάδες ΑΠΕ επί της νήσου Αγίου Γεωργίου καθ ολοκληρίαν υπέρ του Δήμου 

Ύδρας κατ' αποκλεισμό του Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 186/2020 

 Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «ανάθεσης 

παροχής εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών για τη μελέτη της υποθέσεως, σύνταξης και κατάθεσης 

δικογράφου ενστάσεως του Δήμου Λαυρεωτικής στο ΥΠΕΚΑ κατά της υπ’ αριθ. 

ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31-7-2020 αποφάσεως του Γενικού Διευθυντού Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ 

(ΦΕΚ 3154 Β’), καθ ό μέρος αποφασίσθηκε να επιμερισθεί το ειδικό τέλος για τις μονάδες ΑΠΕ επί της 

νήσου Αγίου Γεωργίου καθ ολοκληρίαν υπέρ του Δήμου Ύδρας κατ' αποκλεισμό του Δήμου 

Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

 Στις 31 Ιουλίου 2020 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999 απόφαση του Γενικού 

Διευθυντού Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ με θέμα: ‘’Επιμερισμός του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών 

καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί σε μία ή 
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περισσότερες Κοινότητες, για την περίοδο των ετών 2015 – 2019, κατ΄εφαρμογή της περ. i) της παρ. 

Α.3 του άρθρου 25 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129) και της υπ’ αριθ. 

ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΚΥΑ) (ΦΕΚ Β’ 2172), όπως ισχύουν’’, η οποία δημοσιεύθηκε στο 

πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΩΦ4653Π8-ΗΧ0, στο ΦΕΚ 3154/Β’/31.07.2020 και αναρτήθηκε στο 

δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 3 Αυγούστου 2020. 

 Με την ανωτέρω απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατόπιν εισηγήσεως της οικείας Επιτροπής 

Επιμερισμού, για πρώτη φορά επιμερίσθηκε το ειδικό τέλος για τις μονάδες ΑΠΕ επί της νήσου Αγίου 

Γεωργίου καθ ολοκληρίαν υπέρ του Δήμου Ύδρας κατ' αποκλεισμό του Δήμου Λαυρεωτικής. Με την 

απόφαση αυτή η Υπηρεσία μετέστρεψε αιφνιδίως άποψη εις βάρος των συμφερόντων του Δήμου 

Λαυρεωτικής, προφανώς επηρεασμένη από τη γνωστή γνωμοδότηση του ΝΣΚ. 

 Η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ ενστάσεις 

κατά της ανωτέρω απόφασης υποβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης της, στον δικτυακό τόπο 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.gr). 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το 

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

 Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα:  

 Ο Δήμος Λαυρεωτικής θα πρέπει να καταθέσει οπωσδήποτε ένσταση, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 3468/06 (ΦΕΚ 129 Α/27-6-2006) ‘’Παραγωγή Ηλεκτρικής 

Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 

Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις’’. 

Στην ένσταση αυτή θα πρέπει να τονισθεί ότι επιμερισμός του τέλους υπέρ του Δήμου Ύδρας 

αντί του Δήμου Λαυρεωτικής είναι παράνομος, μεταξύ άλλων διότι: 

> Η νησίδα του Αγίου Γεωργίου ανήκει σταθερά μετά το 1912 στο Δήμο Λαυρεωτικής και τούτο 

ποτέ μέχρι σήμερα δεν αμφισβητήθηκε. Το ίδιο προκύπτει και με βάση το περί δικαίου αίσθημα και 

την αρχή της εγγύτητος. 

> Πέραν των άλλων εγγράφων και αποδείξεων, στις οποίες θα αναφερθούμε διεξοδικά, τούτο 

σαφώς προκύπτει και από τα στοιχεία της στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατά το νόμο θα πρέπει 

οπωσδήποτε να λαμβάνονται υπόψιν. 

> Κατά παράβαση της αρχής της ασφαλείας δικαίου και της προστασίας της εμπιστοσύνης το 

ΥΠΕΚΑ αφίσταται και διαφοροποιείται προηγουμένων αποφάσεων επιμερισμού του τέλους, με τις 

οποίες αυτό επιμερίζετο καθ ολοκληρίαν υπέρ του Δήμου Λαυρεωτικής. 

> Η αντίθετη γνωμοδότηση του ΝΣΚ δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν διότι, πέραν των 

σοβαρών σφαλμάτων της, εν πάση περιπτώσει έχει εκδοθεί χωρίς να ακουσθεί ο Δήμος 
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Λαυρεωτικής. 

> Οι τροποποιήσεις του άρθρου 25 που προέβλεψαν τη δυνατότητα να λαμβάνονται για τον 

επιμερισμό υπόψη και γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ φαίνεται να έχουν πρόβλημα συνταγματικότητας, 

ως φωτογραφικές, με σκοπό να ληφθεί υπόψη η 171/2017 δυσμενής γνωμοδότηση του ΝΣΚ. 

Πέραν της ενστάσεως θα πρέπει σε εύθετο χρόνο και εντός της 60ήμερης προθεσμίας να 

ασκηθεί οπωσδήποτε και αίτηση ακυρώσεως και αναστολής στο ΣτΕ ώστε να αποτραπεί η άμεση 

εκτέλεση του επιμερισμού υπέρ του Δήμου Ύδρας και εις βάρος του Δήμου Λαυρεωτικής, δηλαδή να 

αποτραπεί η δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων εις βάρος του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με 

τις διατάξεις της περ. ιθ, παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

η Οικονομική Επιτροπή «… Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την 

ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με 

μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε 

ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή 

γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή 

της είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά 

υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν 

εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ». 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στο  από 28.08.2020 έγγραφό του δηλώνει τα κατωτέρω: 

«Ως γνωστόν, με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999 απόφαση του Γενικού Διευθυντού 

Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ με θέμα: ‘’Επιμερισμός του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε 

περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί σε μία ή περισσότερες Κοινότητες, 

για την περίοδο των ετών 2015 – 2019, κατ΄εφαρμογή της περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του 

ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129) και της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΚΥΑ) (ΦΕΚ Β’ 

2172), όπως ισχύουν’’, η οποία δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΩΦ4653Π8-ΗΧ0, 

στο ΦΕΚ 3154/Β’/31.07.2020 και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας στις 3 Αυγούστου 2020,  για πρώτη φορά επιμερίσθηκε το ειδικό τέλος για τις μονάδες ΑΠΕ 

επί της νήσου Αγίου Γεωργίου καθ’ ολοκληρίαν υπέρ του Δήμου Ύδρας κατ' αποκλεισμό του Δήμου 

Λαυρεωτικής.  Με την απόφαση αυτή η Υπηρεσία μετέστρεψε αιφνιδίως άποψη εις βάρος των 

συμφερόντων του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ ενστάσεις 

κατά της ανωτέρω απόφασης υποβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης της, στον δικτυακό τόπο 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.gr). 
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 Με δεδομένο ότι την υπόθεση της νησίδας «Άγιος Γεώργιος –«Σαν Τζώρτζη» χειρίζονται ήδη 

εξειδικευμένοι δικηγόροι  και επομένως  προκειμένου  ο Δήμος, να ασκήσει ένσταση  και να στραφεί 

δικαστικώς  κατά της ως άνω απόφασης  για την ακύρωσή της, προτείνεται να απευθυνθεί σε 

δικηγορικό  γραφείο  με εξειδίκευση  και εμπειρία , σε θέματα διοικητικού δικαίου,  προς  εξασφάλιση 

και  προστασία  των δικαιωμάτων  και συμφερόντων  του Δήμου και των δημοτών του,   προκειμένου 

να του ανατεθεί η άσκηση της ένστασης και  των απαιτούμενων ένδικων μέσων  και  βοηθημάτων 

(λ.χ. αίτηση ακύρωσης, αίτηση  αναστολής εκτέλεσης κλπ) και γενικώς η επιμέλεια και ο χειρισμός του 

συνόλου της εν λόγω υποθέσεως.» 

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, αφού: 

− Η υπόθεση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και απαιτεί εξειδικευμένη μελέτη των σοβαρών και 

δυσχερέστατων νομικών ζητημάτων, που ανάγονται στην άρση της ασάφειας του προσδιορισμού 

των διοικητικών ορίων, ειδικώς ως προς το ζήτημα εάν και κατά πόσον η νήσος Αγίου Γεωργίου 

εντάσσεται στα όρια του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως εμείς υποστηρίζουμε, και όχι στα όρια του 

Δήμου Ύδρας, όπως διατείνεται ο αντίδικος Δήμος, 

− Η διατήρηση της υπαγωγής της νήσου Αγίου Γεωργίου στα όρια του Δήμου Λαυρεωτικής έχει 

ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Επιπλέον από την υπόθεση αυτή εξαρτάται η διατήρηση της καταβολής των 

ανταποδοτικών τελών ΑΠΕ και οικονομικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία των 

ανεμογεννητριών στη νήσο Αγ Γεωργίου υπέρ του οικείου Δήμου Λαυρεωτικής, στα όρια του οποίου 

ευρίσκεται η νήσος Αγ Γεωργίου, 

− Για την αντιμετώπιση της υποθέσεως απαιτείται εξειδικευμένη εμπειρία σε ζητήματα 

διοικητικού δικαίου, 

ο κος Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση της παροχής εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών για τη μελέτη 

της υποθέσεως, τη σύνταξη και κατάθεση δικογράφου ενστάσεως του Δήμου Λαυρεωτικής στο ΥΠΕΚΑ 

κατά της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31-7-2020 αποφάσεως του Γενικού Διευθυντού 

Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, καθ’ ό μέρος αποφασίσθηκε να επιμερισθεί το ειδικό τέλος για τις μονάδες ΑΠΕ 

επί της νήσου Αγίου Γεωργίου καθ’ ολοκληρίαν υπέρ του Δήμου Ύδρας κατ' αποκλεισμό του Δήμου 

Λαυρεωτικής, καθώς και την κατάθεση αίτησης ακυρώσεως και αναστολής στο ΣτΕ, στο δικηγόρο 

Αθηνών, Βασίλειο Τ. Παπαδημητρίου, λόγω της εξειδικευμένης εμπειρίας του σε ζητήματα 

διοικητικού δικαίου. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
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− την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31-7-2020 απόφαση του Γενικού Διευθυντού 

Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ  

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών για τη μελέτη της υποθέσεως, τη σύνταξη και την 

κατάθεση δικογράφου ενστάσεως του Δήμου Λαυρεωτικής στο ΥΠΕΚΑ κατά της υπ’ αριθ. 

ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31-7-2020 αποφάσεως του Γενικού Διευθυντού Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ 

(ΦΕΚ 3154/Β’/31.07.2020), καθ’ ό μέρος αποφασίσθηκε να επιμερισθεί το ειδικό τέλος για τις 

μονάδες ΑΠΕ επί της νήσου Αγίου Γεωργίου καθ’ ολοκληρίαν υπέρ του Δήμου Ύδρας κατ' αποκλεισμό 

του Δήμου Λαυρεωτικής, καθώς και την κατάθεση αίτησης ακυρώσεως και αναστολής στο ΣτΕ, στο 

δικηγόρο Αθηνών, Βασίλειο Τ. Παπαδημητρίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου, αριθ. 56, ΑΜ 

ΔΣΑ 16908, ΑΦΜ 043948730, Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, λόγω της εξειδικευμένης εμπειρίας του σε ζητήματα 

διοικητικού δικαίου. 

Η ανωτέρω ανάθεση γίνεται λόγω αφενός της μεγάλης σημασίας της υποθέσεως για τα συμφέροντα 

του Δήμου και της νομικής πολυπλοκότητάς της, γεγονός που απαιτεί αποδεδειγμένη εξειδίκευση 

στα ειδικά αντικείμενα του Διοικητικού Δικαίου, και, αφετέρου, της ιδιαίτερης γνώσης και εμπειρίας 

του ως άνω Δικηγόρου σε ζητήματα διοικητικού δικαίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 

και των Διοικητικών Δικαστηρίων, με έμφαση το δίκαιο περιβάλλοντος, ενέργειας, χωροταξίας και 

πολεοδομίας. 

 Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 

 
 
 
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Λαυρεωτικής. 
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