ΑΔΑ: 4ΑΧ5ΩΛ8-Ζ2Δ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Αριθμός Απόφασης 250/2011
Από το Πρακτικό της αρίθ. 20/2011 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεγαλόπολης
«Ορισμός πληρεξούσιων Δικηγόρων για την υποβολή του ΣτΕ αίτησης ακύρωσης και
αίτησης αναστολής εκτέλεσης της ΚΥΑ υπ’ αριθ. οικ. 200969/05-07-2011 Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Χώρου Διαχείρισης
Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΧΔΒΑ) στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης της Δ.Ε.Η. Α.Ε. »
Στη Μεγαλόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την εικοστή έκτη (26 η) του μήνα
Αυγούστου, του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. συνήλθε σε
έκτακτη συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαλόπολης, μετά την από
13489/25-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα
μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία
δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντες 7 ήτοι:
Παρόντες
Απόντες
1. Παναγιώτης Μπούρας – Πρόεδρος
2. Κανέλλος Δράκος
ΟΥΔΕΙΣ
3. Νικόλαος Κούτσουρας
4. Βασίλειος Μερζιώτης
5. Γρηγόριος Τσέκερης
6. Παναγιώτης Νικητόπουλος
6. Γεώργιος Ρουμπαλάς
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σταυρούλα Συρνιώτη, υπάλληλο του Δήμου.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 3ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός πληρεξούσιων Δικηγόρων για την υποβολή του ΣτΕ αίτησης
ακύρωσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης της ΚΥΑ υπ’ αριθ. οικ. 200969/05-07-2011 Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών
Αποβλήτων (ΧΔΒΑ) στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης της Δ.Ε.Η. Α.Ε.» της έκτακτης
συνεδρίασης και τη λήψη απόφασης για το θέμα αυτό.
Η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010
αφού αποφάνθηκε για το κατεπείγον του θέματος, τη συζήτηση του οποίου ζήτησε ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ να συζητήσει το παραπάνω θέμα σε
έκτακτη συνεδρίαση και να πάρει απόφαση γι’ αυτό.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων Δικηγόρων για την υποβολή του ΣτΕ αίτησης
ακύρωσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης της ΚΥΑ υπ’ αριθ. οικ. 200969/05-07-2011
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Χώρου Διαχείρισης
Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΧΔΒΑ) στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης της Δ.Ε.Η. Α.Ε. »
ανέφερε ότι:
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Σύμφωνα με την περίπτωση ι της παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3463/06 ορίζεται, μεταξύ
άλλων, ότι η Οικονομική Επιτροπή 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 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 281.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε
με παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ορίζεται ότι:
«Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη
σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του
δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου κατά παρέκκλιση
των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών τους.»
Λόγω της υπόθεσης της κατασκευής και λειτουργίας Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών
Αποβλήτων (Χ.Δ.Β.Α.) στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης (Λ.Κ.Μ.) της Δ.Ε.Η. Α.Ε., η οποία
αποτελεί ζήτημα μέγιστης σημασίας για το Δήμο μας, απαιτείται η πρόσληψη δικηγόρων οι οποίοι
διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε αντίστοιχες υποθέσεις και μπορούν να
εξυπηρετήσουν με το σωστό χειρισμό της υπόθεσης τα συμφέροντα του Δήμου μας.
Ειδικότερα, όσον αφορά στην υπόθεση της κατασκευής και λειτουργίας Χ.Δ.Β.Α. στο
Λ.Κ.Μ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε., αναφέρονται τα ακόλουθα:
Με την αριθμ. Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. οικ. 200969/05.07.2011 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι
(Π.Ο.) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων
(ΧΔΒΑ) στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Η συγκεκριμένη έγκατάσταση θα καταλαμβάνει συνολική έκταση 291 στρεμμάτων και θα
διαθέτει χωρητικότητα ως προς τα διατιθέμενα απόβλητα 113.000 m3 .
Όπως αναφέρεται ειδικότερα στην Κ.Υ.Α. σε αυτό το χώρο θα γίνεται διαχείριση κυρίως
αποβλήτων αμιαντοτσιμέντου, τα οποία θα αποξηλώνονται από τις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
και δημόσια κτίρια, στα διοικητικά όρια της περιφέρειας Πελοποννήσου.
Επιπλέον, σε αυτό το χώρο προβλέπεται η δυνατότητα να διαχειρίζονται και άλλα επικίνδυνα
απόβλητα, χωρίς να αναφέρονται ρητώς ποια θα είναι αυτά.
Καθίσταται σαφές ότι ο υπόψη Χ.Δ.Β.Α. συνιστά ιδιαίτερα οχλούσα και επικίνδυνη για το
φυσικό περιβάλλον και τη δημόσια υγεία εγκατάσταση, δεδομένης της επικινδυνότητας των
αποβλήτων που θα αποτίθενται.
Για το λόγο αυτό, και σε εφαρμογή της αριθ. 298/2011 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου, πρόκειται ο Δήμος μας να προβεί στην προσβολή της εν λόγω Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο., με
αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και άσκηση αίτησης αναστολής
εκτέλεσης αυτής της πράξης, έτσι ώστε να μην επιτραπεί η κατασκευή και η λειτουργία της
συγκεκριμένης εγκατάστασης, έως την έκδοση απόφασης από το ΣτΕ, επί της αίτησης ακύρωσης.
Έπειτα από έρευνα που διενεργήσαμε, κατάλληλοι δικηγόροι για την ανάληψη της ανωτέρω
υπόθεσης είναι οι Δικηγόροι Αθηνών κ.κ. α. Απόστολος Παπακωνσταντίνου, βασικός εταίρος της
Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Απ. Παπακωνσταντίνου – Ελ. Κουτσίμπου – Γ.
Κατρούγκαλος και Συνεργάτες», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32,
Κολωνάκι, και β. Γεώργιος Δανόπουλος, συνεργάτης της ως άνω Δικηγορικής Εταιρείας.
Η αμοιβή τους όμως σύμφωνα με την από 24/08/2011 προσφορά τους ανέρχεται σε 8.500,00€
πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 5.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. προκειμένου για την άσκηση αίτησης ακύρωσης και
3.500,00€ πλέον Φ.Π.Α., προκειμένου για την αίτηση αναστολής εκτέλεσης και τη χορήγηση
προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης, ποσό το οποίο υπερβαίνει το όριο που θέτουν οι
διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων όπως ισχύουν σήμερα.
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Συνεπώς η απόφαση σχετικά με το ύψος της αμοιβής των δικηγόρων για τη συγκεκριμένη
υπόθεση πρέπει να ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
1. Την περίπτωση ι της παρ.2 του άρθρου 103 και την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν3463/.
06, όπως αντικαταστάθηκε με παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009.
2. Την προσφορά των δικηγόρων Αθηνών κ.κ. α. Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, βασικό
εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Απ. Παπακωνσταντίνου – Ελ.
Κουτσίμπου – Γ. Κατρούγκαλος και Συνεργάτες», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32, Κολωνάκι, και β. Γεώργιο Δανόπουλο, συνεργάτη της
ως άνω Δικηγορικής Εταιρείας σχετικά με την υπόθεση της κατασκευής και
λειτουργίας Χ.Δ.Β.Α. στο Λ.Κ.Μ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
3. Το γεγονός ότι η ανωτέρω υπόθεση αποτελεί ζήτημα μεγάλης σημασίας για το Δήμο μας
και απαιτείται η πρόσληψη των ανωτέρω δικηγόρων οι οποίοι διαθέτουν
εξειδικευμένη γνώση στα συγκεκριμένα ζητήματα
4. Το γεγονός ότι η αμοιβή των ανωτέρω δικηγόρων σύμφωνα με την από 24/08/2011
προσφορά του υπερβαίνει το όριο που θέτουν οι διατάξεις του Κώδικα περί
δικηγόρων όπως ισχύουν σήμερα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Αναθέτει κατ’ εξαίρεση το δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης της κατασκευής και λειτουργίας
Χ.Δ.Β.Α. στο Λ.Κ.Μ της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στους Δικηγόρους Αθηνών κ.κ.
α. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία
«Απ. Παπακωνσταντίνου – Ελ. Κουτσίμπου – Γ. Κατρούγκαλος και Συνεργάτες», που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32, Κολωνάκι, και
β. Γεώργιο Δανόπουλο, συνεργάτη της ως άνω Δικηγορικής Εταιρείας,
λόγω του γεγονότος ότι η ανωτέρω υπόθεση αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για το Δήμο μας
και απαιτείται η πρόσληψη δικηγόρων οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδικευμένη γνώση
και εμπειρία σε αντίστοιχες υποθέσεις.
Β. Παρέχει την πληρεξουσιότητα στους ανωτέρω Δικηγόρους να ασκήσουν, ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά της Κ.Υ.Α.
οικ. 20969/05.07.2011, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Κατασκευή
και λειτουργία Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΧΔΒΑ) στο Λιγνιτικό Κέντρο
Μεγαλόπολης της Δ.Ε.Η. Α.Ε.»
Γ. Παρέχει την πληρεξουσιότητα στους ανωτέρω Δικηγόρους να παρασταθούν και εκπροσωπήσουν
το Δήμο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη συζήτηση της ως άνω ακυρώσεως, σε
όποια δικάσιμο αυτή ορισθεί, και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο και να προβούν σε κάθε άλλη
νόμιμη ενέργεια για την ακύρωση της ανωτέρω διοικητικής πράξης.
Β. Ο καθορισμός της αμοιβής των παραπάνω δικηγόρων θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 250/2011.
Γι΄ αυτό συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο Πρόεδρος
Υπ/φή

Τα Μέλη
Υπ/φές
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Γ. Μπούρας
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