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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  2 0 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 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 19 Οκτωβρίου 2018 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 14:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 19.10.2018 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 5 

Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Παναγιώτης Τσίκλος,  Αναστάσιος Αντωνίου, Ιωάννης 

Συρίγος, Ευαγγελία Βελετάκου 

Απόντα μέλη  : 2 

Κωνσταντίνος Λεβαντής, Ιωάννης Παρασκευής 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη δύο (2) ενδικοφανών προσφυγών για 

την ακύρωση των με αριθμ.714/2018 περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ 

Δ6/Φ17.1096/17732/23.03.2006 (ΑΔ-00911) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό 

σταθμό ισχύος 45 ΜW στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του 

Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, 

της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.» και 715/2018 περί τροποποίησης της υπ’ 

αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1279/17731/16.10.2006 (ΑΔ-00989) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24ΜW στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», της Δημοτικής 

Ενότητας Λαυρεωτικής, του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 

της Περιφέρειας Αττικής, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», αποφάσεων του 

Προέδρου της Ρ.Α.Ε.   

Αρ. Απόφ.:242/2018 

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 «ορισμού 

πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη δύο (2) ενδικοφανών προσφυγών για την ακύρωση των με 

αριθμ.714/2018 και 715/2018 αποφάσεων του Προέδρου της Ρ.Α.Ε.», ενημέρωσε τα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος διότι η προθεσμία 
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για την κατάθεση και επίδοση στους αντιδίκους των παρεμβάσεων του Δήμου Λαυρεωτικής 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών είναι η 31η Οκτωβρίου 2018. 

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: 

Η υπ’ αριθμ. 715/2018 απόφαση της Ρ.Α.Ε. περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ 

Δ6/Φ17.1279/17731/16.10.2006 (ΑΔ-00989) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό 

σταθμό ισχύος 24ΜW στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του 

Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, της 

εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», καθώς και η υπ’ αριθμ. 714/2018 απόφαση της 

Ρ.Α.Ε. περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1096/17732/23.03.2006 (ΑΔ-00911) 

άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 45 ΜW στη νησίδα «Άγιος 

Γεώργιος», της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής 

Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ 

ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», περιήλθαν σε γνώση του Δήμου μας λόγω της ανάρτησής τους στη διαύγεια με ΑΔΑ:  

ΨΧ98ΙΔΞ-ΣΝΚ και 7ΝΔΜΙΔΞ-ΡΞ2 αντιστοίχως. 

               Στο άρθρο 32 του ν. 4001/2011 ορίζεται ότι «1. Οι πράξεις και Αποφάσεις της ΡΑΕ, οι οποίες 

προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά 

αιτιολογημένες, καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο, εκτός εάν αφορούν την εθνική άμυνα ή τη 

δημόσια ασφάλεια, οπότε καταχωρούνται σε ειδικό απόρρητο βιβλίο και δημοσιοποιούνται με 

ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της. Οι κανονιστικού χαρακτήρα Αποφάσεις της ΡΑΕ 

δημοσιεύονται επιπλέον στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 2. Κατά των ατομικών εκτελεστών πράξεων της ΡΑΕ χωρεί αίτηση αναθεώρησης εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση της απόφασης. Η 

προηγούμενη άσκηση της αίτησης αναθεώρησης έχει χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής και είναι 

αναγκαία προϋπόθεση για το παραδεκτό του ένδικου βοηθήματος του άρθρου 33 του παρόντος 

νόμου. 

              Περαιτέρω, στο άρθρο 33 του ανωτέρω νόμου προβλέπεται ότι «Η απόφαση που εκδίδεται 

επί της αίτησης αναθεώρησης, η οποία ασκήθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32, προσβάλλεται 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με το ένδικο βοήθημα της αίτησης ακύρωσης, στην 

περίπτωση που η απόφαση αφορά τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης, την τροποποίηση ή την 

ανάκληση διοικητικών αδειών, και της προσφυγής σε κάθε άλλη περίπτωση. Κατά της απόφασης 

του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί αίτησης ακύρωσης χωρεί έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί προσφυγής χωρεί αίτηση 

αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εάν η απόφαση έχει κανονιστικό χαρακτήρα, 
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αυτή προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε πρώτο και 

τελευταίο βαθμό».  

             Στο τέλος των ανωτέρω 714/2018 και 715/2018 τροποποιητικών πράξεων αναφέρεται «Η 

απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί 

ενδικοφανής προσφυγή εντός τριάντα ημερών από την δημοσίευση ή την κοινοποίησή της, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011, ΦΕΚ Α´ 179/22.08.2011 (άρθρο 3 

παρ. 2 του ν. 3468/2006 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 21 του άρθρου 42 του ν. 4030/2011, 

ΦΕΚ Α´ 249/25.11.2011)». 

            Με την ΣτΕ 2814/2012 κρίθηκαν τα εξής: «8. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 1 του 

π.δ/τος 18/1989 (Α΄ 8), προκειμένου περί ατομικών διοικητικών πράξεων η αίτηση ακυρώσεως 

ασκείται μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών που αρχίζει από την επομένη της κοινοποιήσεως της 

προσβαλλομένης πράξεως ή της δημοσιεύσεώς της, αν την τελευταία επιβάλλει ο νόμος, ή, 

διαφορετικά, από τότε που ο αιτών έλαβε πλήρη γνώση της πράξεως. Κατά την έννοια της διάταξης 

αυτής, όπως έχει παγίως κριθεί (ΣτΕ 4803/1998, 4815, 1909/1997, 5643/1996 κ.ά., βλ. και μετά την 

άσκηση της κρινομένης αιτήσεως 3055/2000, 2976/2006, 2647/2008 κ.ά.), όταν ο νόμος επιβάλλει 

την καθ’ ορισμένο τρόπο δημοσίευση διοικητικής πράξεως, η προθεσμία προς άσκηση αιτήσεως 

ακυρώσεως της πράξεως αυτής αρχίζει ως προς τους εξ αυτής βλαπτομένους τρίτους, προς τους 

οποίους δεν είναι κοινοποιητέα, από την, κατά τον υπό του νόμου προβλεπόμενο τρόπο, 

δημοσίευση. Ο κατά τα ανωτέρω καθορισμός, προκειμένου περί των ατομικών δημοσιευτέων 

πράξεων, της δημοσίευσης της πράξεως ως αφετηρίας της προθεσμίας για την προσβολή της με 

αίτηση ακυρώσεως από τους τρίτους, στους οποίους δεν αναφέρεται η πράξη, δεν αντίκειται, 

σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί στην προηγούμενη σκέψη, στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, 

εφ’ όσον υπαγορεύεται από λόγους ασφάλειας δικαίου και σταθερότητας των διοικητικών 

καταστάσεων αλλά και δικαιολογείται από τις δυσχέρειες ή και την αδυναμία κοινοποίησης της 

πράξης σε όλους εκείνους, ενδεχομένως αγνώστους στη Διοίκηση, των οποίων τα έννομα 

συμφέροντα τυχόν θίγονται από την πράξη αυτή. Για τους ίδιους λόγους δεν αντίκειται, κατ’ αρχήν, 

ούτε στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ (βλ. τις ανωτέρω αποφάσεις του ΕΔΔΑ, de Geouffre de la Pradelle 

κατά Γαλλίας, σκέψη 32, και Geffre κατά Γαλλίας)». 

           Για την ταυτότητα του λόγου, από την ανωτέρω δημοσίευση της ατομικής διοικητικής πράξης 

κινείται και η προθεσμία για την άσκηση της τυχόν προβλεπόμενης ενδικοφανούς προσφυγής, η 

άσκηση της οποίας συνιστά προϋπόθεση του παραδεκτού της δικαστικής προσβολής της. 

               Εν προκειμένω, στο σώμα των υπό κρίση τροποποιητικών πράξεων της ΡΑΕ προβλέπεται 

ρητά ότι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της και ότι κατά των πράξεων αυτών χωρεί ενδικοφανής 

προσφυγή εντός τριάντα ημερών από την δημοσίευση ή την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011. Ωστόσο, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ δεν 

προκύπτει η δημοσιοποίηση των εν λόγω αποφάσεων. Από την σχετική ιστοσελίδα, όσον αφορά 
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στις τροποποιήσεις αδειών (Μητρώο – ΑΠΕ - Μεταβιβάσεις και Τροποποιήσεις Αδειών ή 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Αδειοδότηση - Μεταβιβάσεις και Τροποποιήσεις Αδειών), 

προκύπτει ότι η τελευταία ανάρτηση έλαβε χώρα στις 23.05.2018 (βλ.    

http://www.rae.gr/site/categories_new/regirsty/ape/modify_lic_ape.csp).  

            Αντιθέτως στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ έχουν αναρτηθεί στις 06.06.2018 οι συνημμένες 

ανακοινώσεις επί των αιτήσεων τροποποίησης των εν λόγω αδειών, όπου χορηγείται προθεσμία 15 

ημερών για την υποβολή αντιρρήσεων, σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις της με Αριθμ. 

ΥΑΠΕ/Φ1/14810 (ΦΕΚ Β 2373 25.10.2011) « Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 

Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)».  

              Οι εν λόγω τροποποιητικές αποφάσεις της ΡΑΕ πλήττουν τα συμφέροντα του Δήμου 

Λαυρεωτικής, καθώς πλέον η νήσος Άγιος Γεώργιος φέρεται ως υπαγόμενη στα διοικητικά όρια του 

Δήμου Ύδρας και ως εκ τούτου ο Δήμος μας παύει να είναι δικαιούχος του ποσοστού του ειδικού 

τέλους της περ. iii της παραγράφου Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006, όσον αφορά στους 

αιολικούς σταθμούς, για τους οποίους εκδόθηκαν από τον Υπουργό Ανάπτυξης οι με αριθμ. πρωτ. 

Δ6/Φ17.1096/17732/23.03.2006 (ΑΔ-00911) και Δ6/Φ17.1279/17731/16.10.2006 (ΑΔ-00989) άδειες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επ’ ονόματι της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΪ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.». 

Στο μέτρο που οι επίμαχες τροποποιητικές αποφάσεις δεν έχουν εισέτι τύχει της δημοσίευσης που 

προβλέπει ο νόμος, καθώς δεν αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ, ενώ παράλληλα οι 

αποφάσεις αυτές δεν έχουν κοινοποιηθεί στο Δήμο Λαυρεωτικής, δεν έχει κινηθεί η 30ήμερη 

προθεσμία για την υποβολή αίτηση αναθεώρησης ενώπιον της ΡΑΕ. 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η άσκηση  ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της ΡΑΕ, με 

την οποία θα ζητείται η ακύρωση των με αριθμ.  714/2018 και 715/2018 αποφάσεων του Προέδρου 

της Ρ.Α.Ε.  

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου με το αριθμ. πρωτ:7350/17.05.2016 έγγραφό του έχει 

δηλώσει την αδυναμία του να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής, λόγω μεγάλου φόρτου 

εργασίας, καθώς και λόγω της ιδιαιτερότητας και της εξειδικευμένης εμπειρίας που απαιτείται για 

το χειρισμό της υπόθεσης. Επιπλέον με τις υπ’ αριθμ.74/2016 και 329/2017 προηγούμενες 

αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής έχει ανατεθεί η σύνταξη γνωμοδοτήσεων για τη συγκεκριμένη 

υπόθεση στη δικηγορική εταιρεία «ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ – ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». 

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

τις διατάξεις της περ. ιε, παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 

για την 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.  

http://www.rae.gr/site/categories_new/regirsty/ape/modify_lic_ape.csp
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Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 281 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 

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

σχετικά με την ανάθεση της σύνταξης των ενδικοφανών προσφυγών στη δικηγορική εταιρεία 

«ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ – ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», λόγω της εμπειρίας και της επιστημονικής επάρκειας σε 

εξειδικευμένα νομικά ζητήματα. 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του Ν. 4001/2011. 

− τις διατάξεις της περ. ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

− τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», 

− τις υπ’ αριθμ. 714/2018 και 715/2018 αποφάσεις του Προέδρου της Ρ.Α.Ε.  

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. αναθέτει στη δικηγορική εταιρεία «ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ – ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (ΑΜ ΔΣΑ 80517), με 

έδρα στην Αθήνα, Βασιλ. Σοφίας 27, τη σύνταξη: 

(α) ενδικοφανούς προσφυγής με την οποία θα ζητείται η ακύρωση της με αριθμ.  714/2018 

απόφασης του Προέδρου της Ρ.Α.Ε. περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ 

Δ6/Φ17.1096/17732/23.03.2006 (ΑΔ-00911) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό 

σταθμό ισχύος 45 ΜW στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του 

Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, της 

εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.».  

(β) ενδικοφανούς προσφυγής με την οποία θα ζητείται η ακύρωση της με αριθμ.  715/2018 

απόφασης του Προέδρου της Ρ.Α.Ε. περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ 

Δ6/Φ17.1279/17731/16.10.2006 (ΑΔ-00989) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό 

σταθμό ισχύος 24ΜW στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του 

Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, της 

εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.»,  

Β. Η αμοιβή της δικηγορικής εταιρείας θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & 

Κοινοτήτων». 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2018  

Αρ. Απόφ.:243/2018 
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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 «εισήγησης 4ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 19.10.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ. αριθ. 239/27.12.2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε ο 

Προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2018, ο οποίος εγκρίθηκε για την 

νομιμότητά του, σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α.Π. 112666/39859/30.01.2018 Απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

Με τις υπ’ αριθμ 76/2018, 109/2018 και 150/2018 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκαν η 1η, 2η και 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου 

Λαυρεωτικής αντίστοιχα.     

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση της 4ης τροποποίησης του Δημοτικού 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, ως κατωτέρω: 

Α. Αύξηση των παρακάτω Κ.Α εξόδων 

Στην τρέχουσα αναμόρφωση αυξάνεται ο Κ.Α. δαπανών 00-6111 που αφορά «αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων» με το ποσό των 20.000,00 ευρώ.  

Β. Μείωση των παρακάτω Κ.Α. εξόδων 

 Στην τρέχουσα αναμόρφωση μειώνεται ο Κ.Α. εξόδων 00-6312.002 που αφορά «φόρο εισοδήματος» 

με το αντίστοιχο ποσό των 20.000,00 ευρώ. 

Το αποθεματικό μετά την τρέχουσα αναμόρφωση διαμορφώνεται  στο ποσό των 17.940,82 ευρώ. 

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

σχετικά. 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 

 το άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

 την υπ’ αριθμ.239/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: ΩΝΜ2ΩΛ1-

1ΥΧ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 και την 

αριθμ. πρωτ:112666/39859/30.01.2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

με την οποίο επικυρώθηκε 

 την από 19.10.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 4ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018  όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 4Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
  

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 17.940,82 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 1 0,00 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 20.000,00 

 20.000,00 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 2 0,00 00-6312.002 Φόρος Εισοδήματος -20.000,00 

 -20.000,00 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 0,00 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 17.940,82 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  17.940,82 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 0,00 
  ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 20.000,00 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -20.000,00 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 17.940,82 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
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Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, διαμορφώνεται στο 

ποσό των 17.940,82 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση προτάσεων στο Πολυμελές 

Πρωτοδικείο Πειραιά για την αντίκρουση της αγωγής (ΓΑΚ 8986/2018) του Δήμου Ύδρας κατά της 

εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ» και του Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.:244/2018 

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 «ορισμού 

πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση προτάσεων στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά για την 

αντίκρουση της αγωγής (ΓΑΚ 8986/2018) του Δήμου Ύδρας κατά της εταιρείας ‘’ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & 

ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ’’ και του Δήμου Λαυρεωτικής», ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος διότι οι προτάσεις του Δήμου επί 

της ανωτέρω αγωγής πρέπει να κατατεθούν ως την 30 Νοεμβρίου 2018 στο ανωτέρω δικαστήριο. 

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 Ύδρας με την με ΓΑΚ 8986/2018 αγωγή του ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Πειραιά κατά της εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ» και του Δήμου 

Λαυρεωτικής αξιώνει επικουρικά να αναγνωρισθεί ότι ο Δήμος μας οφείλει να καταβάλει στον 

ενάγοντα Δήμο Ύδρας ποσό 393.954,37 ευρώ λόγω του αντιστοιχούντος στο ποσό αυτό 

αδικαιολόγητου πλουτισμού του, ήτοι του ποσού που ο Δήμος Λαυρεωτικής εισέπραξε από τη 

ΛΑΓΗΕ ΑΕ ως δικαιούχος του ποσοστού του ειδικού τέλους της περ. iii της παραγράφου Α.3 του 

άρθρου 25 του Ν. 3468/2006, όσον αφορά στα αιολικά πάρκα που αφορούν οι ανωτέρω 

τροποποιητικές πράξεις της ΡΑΕ. Με την ίδια αγωγή ζητείται να υποχρεωθεί η εταιρεία 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ» να αποδίδει στο Δήμο Ύδρας εφεξής τα ποσά 

που παρακρατεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3468/2006 από τη λειτουργία των 

εν λόγω αιολικών πάρκων που είναι εγκατεστημένα στη νήσο Άγιος Γεώργιος, αναγνωρίζοντας ότι η 

νήσος αυτή εμπίπτει στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ύδρας. 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η κατάθεση προτάσεων καθώς και η διεκπεραίωση κάθε 

απαιτούμενης σχετικής ενέργειας προκειμένου για την απόρριψη της ανωτέρω ΓΑΚ 8986/2018 

αγωγής του Δήμου Ύδρας. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου με το αριθμ. πρωτ:7350/17.05.2016 έγγραφό του έχει 

δηλώσει την αδυναμία του να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής, λόγω μεγάλου φόρτου 
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εργασίας, καθώς και λόγω της ιδιαιτερότητας και της εξειδικευμένης εμπειρίας που απαιτείται για 

το χειρισμό της υπόθεσης. Επιπλέον με τις υπ’ αριθμ.74/2016 και 329/2017 προηγούμενες 

αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής έχει ανατεθεί η σύνταξη γνωμοδοτήσεων για τη συγκεκριμένη 

υπόθεση στη δικηγορική εταιρεία «ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ – ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». 

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

τις διατάξεις της περ. ιε, παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 

για την 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 Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 

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

αποφασίσουν σχετικά με την ανάθεση της κατάθεσης προτάσεων καθώς και της διεκπεραίωσης 

κάθε απαιτούμενης σχετικής ενέργειας προκειμένου για την απόρριψη της ανωτέρω ΓΑΚ 8986/2018 

αγωγής του Δήμου Ύδρας, στη δικηγορική εταιρεία «ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ – ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», λόγω 

της εμπειρίας και της επιστημονικής επάρκειας σε εξειδικευμένα νομικά ζητήματα. 

Η ανωτέρω ανάθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου, στο μέτρο που αφενός 

το ποσό που ζητείται να αναγνωριστεί ότι οφείλει να καταβάλει ο Δήμος Λαυρεωτικής στο Δήμος 

Ύδρας είναι ιδιαίτερα υψηλό αφετέρου με την ίδια αγωγή ζητείται να υποχρεωθεί η εταιρεία 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ» να αποδίδει στο Δήμο Ύδρας εφεξής τα ποσά 

που παρακρατεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3468/2006 από τη λειτουργία των 

εν λόγω αιολικών πάρκων που είναι εγκατεστημένα στη νήσο Άγιος Γεώργιος, αναγνωρίζοντας ότι η 

νήσος αυτή εμπίπτει στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ύδρας.  

Παράλληλα, στο μέτρο που η σύνταξη και κατάθεση των προτάσεων επί της εν λόγω αγωγής 

άπτεται προεχόντως του ζητήματος της υπαγωγής της εν λόγω νήσου στη διοικητικά όρια του 

Δήμου Λαυρεωτικής ή του Δήμου Ύδρας, η σύνταξη των εν λόγω προτάσεων του εναγόμενου Δήμου 

Λαυρεωτικής απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, την οποία κατέχουν οι προς ους η ανάθεση 

δικηγόροι, καθώς: 

α. Η δικηγόρος κα Σιούτη είναι παράλληλα Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του 

Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Δημοσίου Δικαίου), ιδιότητα την οποία 

έχει και ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Σπυρίδων Φλογαΐτης, από την ιδιότητά τους δε αυτή τεκμαίρεται 

η επιστημονική επάρκειά τους στα υπό κρίση εξειδικευμένα νομικά ζητήματα.   

β. Ο δικηγόρος κ. Φλογαΐτης είναι Διευθυντής του νομικού περιοδικού «Εφημερίδα Διοικητικού 

Δικαίου», στην Συντακτική Επιτροπή του οποίου συμμετέχει τόσο ο ίδιος όσο και η Καθηγήτρια κα 

Σιούτη.  
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γ. Αμφότεροι είναι ιδρυτές του νομικού περιοδικού «Περιβάλλον και Δίκαιο», επίσης τόσο ο κ. 

Φλογαϊτης, όσο και η Καθηγήτρια κα Σιούτη είναι Διευθυντές και Επιστημονικοί Συνεργάτες του 

ανωτέρω νομικού  περιοδικού.    

δ. Αμφότεροι είναι δικηγόροι με πλούσια και σημαντική εμπειρία τόσο στον ενώπιον των 

Δικαστηρίων όσο και στον εξωδικαστικό χειρισμό νομικών ζητημάτων που άπτονται των υπό κρίση 

υποθέσεων, λόγος για τον οποίο στον ανωτέρω Καθηγητή είχε ανατεθεί και η σύνταξη σχετικών 

Γνωμοδοτήσεων επί ερωτημάτων συναφών με το αντικείμενο των ανωτέρω τροποποιητικών 

πράξεων της Ρ.Α.Ε. 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις της περ. ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

− τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», 

− την με ΓΑΚ 8986/2018 αγωγή του Δήμου Ύδρας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά  

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Αναθέτει στη δικηγορική εταιρεία «ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ – ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (ΑΜ ΔΣΑ 80517), με 

έδρα στην Αθήνα, Βασιλ. Σοφίας 27, την κατάθεση προτάσεων καθώς και τη διεκπεραίωση κάθε 

απαιτούμενης σχετικής ενέργειας προκειμένου για την απόρριψη της τακτικής αγωγής του Δήμου 

Ύδρας (ΓΑΚ 8986/2018) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά κατά της εταιρείας 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ» και του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Β. Η αμοιβή της δικηγορικής εταιρείας θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & 

Κοινοτήτων». 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη, κατάθεση τριών (3) προτάσεων στο 

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για την απόρριψη των αριθμ. κατ. ΑΚ386/2017, ΑΚ387/2017 και 

ΑΚ389/2017 αιτήσεων ακύρωσης του Δήμου Ύδρας, καθώς και εκπροσώπηση του Δήμου 

Λαυρεωτικής κατά τη συζήτηση αυτών ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου 

Αρ. Απόφ.:245/2018 

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 «ορισμού 

πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη, κατάθεση τριών (3) προτάσεων στο Διοικητικό Εφετείο 

Αθηνών για την απόρριψη των αριθμ. κατ. ΑΚ386/2017, ΑΚ387/2017 και ΑΚ389/2017 αιτήσεων 

ακύρωσης του Δήμου Ύδρας, καθώς και εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής κατά τη συζήτηση 

αυτών ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου», ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι το 
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θέμα συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος, καθώς δικάσιμος έχει οριστεί η 7η Νοεμβρίου 

2018. 

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 Ύδρας με την με αριθμ. κατ. ΑΚ386/2017 αίτησή του ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών ζητεί την ακύρωση της με αρ. με αρ. 44/27-3-2015 Έγκρισης Δόμησης με την με 

αρ. 55/3-4-2015 Άδεια Δόμησης και με την με αρ. 86/10-5-2015 Αναθεώρηση Αδείας Δόμησης 

(Έργο: Ανέγερση Κτηρίου Υποσταθμού GIS 150/20kv Νησίδας Αγίου Γεωργίου) στη Νησίδα Αγίου 

Γεωργίου που εκδόθηκαν από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης 

του Δήμου Μαρκοπούλου. Η εν λόγω αίτηση ακύρωσης έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στη 

δικάσιμο της 7ης  Νοεμβρίου 2018 ενώπιον του Γ΄ Τμήματος του ανωτέρω Δικαστηρίου. 

Περαιτέρω, ο Δήμος Ύδρας με την με αριθμ. κατ. ΑΚ387/2017 αίτησή του ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ζητεί την ακύρωση της με αρ. 1/16-1-2015 Έγκρισης Δόμησης με την 

με αρ. 19/9-2-2015 Άδεια Δόμησης και με την με αρ. 64/8-4-2016 Αναθεώρηση Άδειας Δόμησης 

(Έργο: Αιολικό Πάρκο «ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Ι», Βάσεις Θεμελίωσης Δέκα Πέντε (15) στη Νησίδα Αγίου 

Γεωργίου που εκδόθηκαν από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης 

του Δήμου Μαρκοπούλου. Η εν λόγω αίτηση ακύρωσης έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στη 

δικάσιμο της 7ης  Νοεμβρίου 2018 ενώπιον του Γ΄ Τμήματος του ανωτέρω Δικαστηρίου. 

Αντίστοιχα, ο Δήμος Ύδρας με την με αριθμ. κατ. ΑΚ389/2017 αίτησή του ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ζητεί την ακύρωση της με αρ. 2/16-1-2015 Έγκρισης Δόμησης με την 

με αρ. 18/9-2-2015 Άδεια Δόμησης και με την με αρ. 22/12-2-2016 Αναθεώρηση Άδειας Δόμησης 

(Έργο: Αιολικό Πάρκο «ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ II», Βάσεις Θεμελίωσης Επτά (7) Ομοίων Α/Γ) στη Νησίδα Αγίου 

Γεωργίου που εκδόθηκαν από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης 

του Δήμου Μαρκοπούλου. Η εν λόγω αίτηση ακύρωσης έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στη 

δικάσιμο της 7ης  Νοεμβρίου 2018 ενώπιον του Γ΄ Τμήματος του ανωτέρω Δικαστηρίου. 

Με τις ανωτέρω αιτήσεις ζητείται η ακύρωση των προσβαλλομένων με αυτές πράξεων λόγω 

της έκδοσής τους χωρίς την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων για την περιφέρεια του νησιωτικού 

Δήμου Ύδρας και από τοπικώς αναρμόδια υπηρεσία ηπειρωτικού δήμου αφού αντί της αρμόδιας 

για το Δήμο Ύδρας υπηρεσίας δόμησης Πειραιώς οι εν λόγω πράξεις εκδόθηκαν από την αρμόδια 

για το Δήμο Λαυρεωτικής Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Μαρκοπούλου μολονότι η ακατοίκητη σήμερα 

νησίδα «Άγιος Γεώργιος» ανήκει στο Δήμο Ύδρας από συστάσεως των Δήμων στη χώρα μας-το 19° 

αιώνα. Περαιτέρω, προβάλλεται ότι η ένταξη με την απογραφή του 2011 (σε αντίθεση με την 

απογραφή 2001) της νησίδας «Άγιος Γεώργιος» στα απογραφικά όρια του Δήμου Λαυρεωτικής 

υπήρξε εντελώς αυθαίρετη και παράνομη, αφού δεν τηρήθηκαν οι κανόνες και διαδικασίες που 
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προβλέπονται για την Ελληνική Στατιστική Αρχή και στη δική της εγκύκλιο. Προβάλλεται, επίσης, ότι 

η προβλεπόμενη σε σχετική ΚΥΑ, στην οποία στηρίζονται οι προσβαλλόμενες, χρήση των 

απογραφικών ορίων αντί των διοικητικών ορίων των δήμων περιλαμβάνεται σε διάταξη, η οποία 

δεν διαθέτει νομοθετική εξουσιοδότηση ή πάντως βρίσκεται σαφώς εκτός των ορίων της και 

συνεπώς δεν μπορεί να εφαρμόζεται από την προσβαλλόμενη. 

              Στις ανωτέρω δίκες ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει 

δικαίωμα να ασκήσει παρέμβαση υπέρ του κύρους των προσβαλλομένων με τις ανωτέρω αιτήσεις 

ακύρωσης πράξεων, ζητώντας την απόρριψη των εν λόγω αιτήσεων. 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η σύνταξη και κατάθεση παρεμβάσεων του Δήμου 

Λαυρεωτικής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για την απόρριψη των με αριθμ. κατ. 

ΑΚ386/2017, ΑΚ387/2017 και ΑΚ389/2017 αιτήσεων ακύρωσης του Δήμου Ύδρας. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου με το αριθμ. πρωτ:7350/17.05.2016 έγγραφό του έχει 

δηλώσει την αδυναμία του να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής, λόγω μεγάλου φόρτου 

εργασίας, καθώς και λόγω της ιδιαιτερότητας και της εξειδικευμένης εμπειρίας που απαιτείται για 

το χειρισμό της υπόθεσης. Επιπλέον με τις υπ’ αριθμ.74/2016 και 329/2017 προηγούμενες 

αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής έχει ανατεθεί η σύνταξη γνωμοδοτήσεων για τη συγκεκριμένη 

υπόθεση στη δικηγορική εταιρεία «ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ – ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». 

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

τις διατάξεις της περ. ιε, παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 

για την 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 Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 

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

αποφασίσουν σχετικά με την ανάθεση της σύνταξης και κατάθεσης παρεμβάσεων για λογαριασμό 

του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για την απόρριψη των με 

αριθμ. κατ. ΑΚ386/2017, ΑΚ387/2017 και ΑΚ389/2017 αιτήσεων ακύρωσης του Δήμου Ύδρας, στη 

δικηγορική εταιρεία «ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ – ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», λόγω της εμπειρίας και της 

επιστημονικής επάρκειας σε εξειδικευμένα νομικά ζητήματα. 

Η ανωτέρω ανάθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου, καθώς η τυχόν 

ευδοκίμηση των ανωτέρω αιτήσεων ακύρωσης θα έχει ως συνέπεια την αναγνώριση από το 

ανωτέρω Δικαστήριο της υπαγωγής της νήσου Άγιος Γεώργιος στα διοικητικά όρια του Δήμου 

Ύδρας, στην περίπτωση δε αυτή, η σχετική κρίση θα αποτελέσει πρόκριμα για την κρίση κάθε άλλης 

αρχής επί του εν λόγω ζητήματος, πλήττοντας τα συμφέροντα του Δήμου Λαυρεωτικής, καθώς 

πλέον η νήσος Άγιος Γεώργιος θα φέρεται ως υπαγόμενη στα διοικητικά όρια του Δήμου Ύδρας και 
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ως εκ τούτου  ο Δήμος σας θα παύσει να είναι δικαιούχος του ποσοστού του ειδικού τέλους της περ. 

iii της παραγράφου Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006, όσον αφορά στους αιολικούς σταθμούς 

που είναι εγκατεστημένοι στην εν λόγω νήσο. 

Στο μέτρο δε που το αντικείμενο των εν λόγω δικών άπτεται  του ζητήματος της υπαγωγής της 

εν λόγω νήσου στη διοικητικά όρια του Δήμου Λαυρεωτικής ή του Δήμου Ύδρας αλλά και λοιπών 

διοικητικής φύσεως ζητημάτων, η σύνταξη και κατάθεση των εν λόγω παρεμβάσεων αλλά και η 

υποστήριξή τους ενώπιον του ανωτέρω Διοικητικού Δικαστηρίου απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και 

εμπειρία, την οποία κατέχουν οι προς ους η ανάθεση δικηγόροι, καθώς:  

α. Η δικηγόρος κα Σιούτη είναι παράλληλα Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του 

Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Δημοσίου Δικαίου), ιδιότητα την οποία 

έχει και ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Σπυρίδων Φλογαΐτης, από την ιδιότητά τους δε αυτή τεκμαίρεται 

η επιστημονική επάρκειά τους στα υπό κρίση εξειδικευμένα νομικά ζητήματα.   

β. Ο δικηγόρος κ. Φλογαΐτης είναι Διευθυντής του νομικού  περιοδικού «Εφημερίδα Διοικητικού 

Δικαίου», στην Συντακτική Επιτροπή του οποίου συμμετέχει τόσο ο ίδιος όσο και η Καθηγήτρια κα 

Σιούτη.  

γ. Αμφότεροι είναι ιδρυτές του νομικού  περιοδικού «Περιβάλλον και Δίκαιο», επίσης τόσο ο κ. 

Φλογαϊτης,  όσο και η Καθηγήτρια κα Σιούτη είναι Διευθυντές και Επιστημονικοί Συνεργάτες του 

ανωτέρω νομικού  περιοδικού.    

δ. Αμφότεροι είναι δικηγόροι με πλούσια και σημαντική εμπειρία τόσο στον ενώπιον των 

Δικαστηρίων όσο και στον εξωδικαστικό χειρισμό νομικών ζητημάτων που άπτονται των υπό κρίση 

υποθέσεων, λόγος για τον οποίο στον ανωτέρω Ομότιμο Καθηγητή είχε ανατεθεί και η σύνταξη 

σχετικών Γνωμοδοτήσεων επί ερωτημάτων συναφών με το αντικείμενο των ανωτέρω δικών.  

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις της περ. ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

− τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», 

− τις με αριθμ. κατ. ΑΚ386/2017, ΑΚ387/2017 και ΑΚ389/2017 αιτήσεις ακύρωσης του Δήμου 

Ύδρας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Αναθέτει στη δικηγορική εταιρεία «ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ – ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (ΑΜ ΔΣΑ 80517), με 

έδρα στην Αθήνα, Βασιλ. Σοφίας 27: 

− τη σύνταξη και κατάθεση παρέμβασης για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον 

του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για την απόρριψη της με αριθμ. κατ. ΑΚ386/2017 αίτησης 

ακύρωσης του Δήμου Ύδρας και υπέρ της διατήρησης της ισχύος της με αρ. με αρ. 44/27-3-2015 
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Έγκρισης Δόμησης με την με αρ. 55/3-4-2015 Άδεια Δόμησης και με την με αρ. 86/10-5-2015 

Αναθεώρηση Αδείας Δόμησης (Έργο: Ανέγερση Κτηρίου Υποσταθμού GIS 150/20kv Νησίδας Αγίου 

Γεωργίου) στη Νησίδα Αγίου Γεωργίου που εκδόθηκαν από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης 

Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης του Δήμου Μαρκοπούλου.  

− τη σύνταξη και κατάθεση παρέμβασης για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον 

του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για την απόρριψη της με αριθμ. κατ. ΑΚ387/2017 αίτησης 

ακύρωσης του Δήμου Ύδρας και υπέρ της διατήρησης της ισχύος της με αρ. 1/16-1-2015 Έγκρισης 

Δόμησης με την με αρ. 19/9-2-2015 Άδεια Δόμησης και με την με αρ. 64/8-4-2016 Αναθεώρηση 

Άδειας Δόμησης (Έργο: Αιολικό Πάρκο «ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Ι», Βάσεις Θεμελίωσης Δέκα Πέντε (15) στη 

Νησίδα Αγίου Γεωργίου που εκδόθηκαν από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Τμήμα Έκδοσης 

Αδειών Δόμησης του Δήμου Μαρκοπούλου.  

− Τη σύνταξη και κατάθεση παρέμβασης για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον 

του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για την απόρριψη της με αριθμ. κατ. ΑΚ389/2017 αίτησης 

ακύρωσης του Δήμου Ύδρας και υπέρ της διατήρησης της ισχύος της με αρ. 2/16-1-2015 Έγκρισης 

Δόμησης με την με αρ. 18/9-2-2015 Άδεια Δόμησης και με την με αρ. 22/12-2-2016 Αναθεώρηση 

Άδειας Δόμησης (Έργο: Αιολικό Πάρκο «ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ II», Βάσεις Θεμελίωσης Επτά (7) Ομοίων Α/Γ) 

στη Νησίδα Αγίου Γεωργίου που εκδόθηκαν από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Τμήμα Έκδοσης 

Αδειών Δόμησης του Δήμου Μαρκοπούλου.  

Β. Εξουσιοδοτεί τους ανωτέρω δικηγόρους να παραστούν ενώπιον του Γ΄ Τμήματος του ανωτέρω 

Δικαστηρίου στη δικάσιμο της 7ης Νοεμβρίου 2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ως 

πληρεξούσιοι δικηγόροι του Δήμου Λαυρεωτικής για την υποστήριξη των ασκηθεισών 

παρεμβάσεών του.     

Γ. Η αμοιβή της δικηγορικής εταιρείας θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & 

Κοινοτήτων». 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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