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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 2-6-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης
45 / 2022
- Περίληψη:
Χορήγηση εξουσιοδότησης στο δικηγόρο, Δρ. Ν., Γεώργιο Ναπ. Ξανθούλη για
την σύνταξη και κατάθεση, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Αίτησης Ακύρωσης, κατά της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, για την ακύρωση των έξι Βεβαιώσεων Παραγωγού Ειδικού Έργου (601
– 606/2021 Β.Π.Ε.Ε.) των αδειούχων εταιρειών 1ο και 9ο Α/Π Ε.Π.Ε, της σιωπηρής τεκμαιρώμενης
απόρριψης της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ι – 317178/04.01.2020 Ενδικοφανούς Προσφυγής για την ανάκληση
αυτών και της σιωπηρής τεκμαιρώμενης άρνησης παροχής εγγράφων και στοιχείων, όπως αυτά
αναφέρονται στις με αριθμ. πρωτ. Ι – 316354/20.12.2021 και Ι – 316577/22.12.2021 Αιτήσεις του
Δήμου – εξειδίκευση πίστωσης.
Στη Σκύρο, σήμερα την 2α του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 95 παρ 4 και 96 του ν 3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α') και ισχύει σήμερα, και ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2721 από 1-62022 έγγραφη πρόσκληση της κ. Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε από την κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών
συμμετείχαν 10 μέλη και ονομαστικά οι:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
Μακρής Γεώργιος του Μακρή
Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ: - 7 1. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
2. Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
3. Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
4. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
5. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
6. Μπαλωτή –Μπαρμπούτη Παναγιώτα
7. Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
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Στην συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος
Η κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, για το οποίο,
ερωτηθέντες οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παράγρ.3 του Ν.
3852/2010, αποδέχτηκαν ομόφωνα τον χαρακτηρισμό της συνεδρίασης ως αναγκαίας, μετά την
ενημέρωσή τους, και από τον κ. Δήμαρχο, ως προς το επείγον της λήψης απόφασης, όπως άλλωστε
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αναφέρεται και στην υπ’ αριθμ. 61 από 2-6-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με βάση την
οποία το θέμα εισάγεται στην παρούσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχουν λάβει γνώση των λόγων για τους οποίους θα πρέπει να
κατατεθεί η συζητούμενη αίτηση ακύρωσης των Βεβαιώσεων Παραγωγού Ειδικού Έργου και λοιπών
Πράξεων της Ρ.Α.Ε., όπως αυτοί αναφέρονται στην από 30-5-2022 επιστολή του δικηγόρου του Δήμου
κ. Γεωργίου Ναπ. Ξανθούλη, ο οποίος έχει το νομικό χειρισμό της υπόθεσης για λογαριασμό του Δήμου
Σκύρου, για την αποτροπή της επιχειρουμένης βιομηχανοποίησης του νησιού της Σκύρου με την
τοποθέτηση δυσανάλογου μεγέθους και πλήθους ανεμογεννητριών.
Κατά τη συζήτηση του θέματος, αναπτύχθηκε διαλογική συζήτηση με αναφορά, τόσο στο
οικονομικό κόστος για τον Δήμο της επί σειράς ετών νομικής αντίκρουσης των υποψήφιων επενδυτών,
όσο και στη διατύπωση της πλήρους εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο και τους νομικούς χειρισμούς
της υπόθεση, από τον κ. Ξανθούλη Ναπ. Γεώργιο.
Στην συνέχεια, η κ. πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ να αποφασίσουν σχετικά
Οι κ.κ δημοτικοί σύμβουλοι, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1/ Εξουσιοδοτούν το δικηγόρο Αθηνών, Δρ. Ν., κ. Γεώργιο Ναπ. Ξανθούλη για τη σύνταξη και
κατάθεση δικογράφου Αίτησης Ακύρωσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, για την ακύρωση των έξι Βεβαιώσεων Παραγωγού Ειδικού Έργου (601
– 606/2021 Β.Ε.Π.Ε.) των αδειούχων εταιρειών 1ο και 9ο Α/Π Ε.Π.Ε, της σιωπηρής τεκμαιρώμενης
απόρριψης της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ι – 317178/04.01.2020 Ενδικοφανούς Προσφυγής για την ανάκληση
αυτών και της σιωπηρής τεκμαιρώμενης άρνησης παροχής εγγράφων και στοιχείων, όπως αυτά
αναφέρονται στις με αριθμ. πρωτ. Ι – 316354/20.12.2021 και Ι – 316577/22.12.2021 Αιτήσεις του
Δήμου.
2/ Εξουσιοδοτούν το δικηγόρο Αθηνών, Δρ. Ν, κ. Γεώργιο Ναπ. Ξανθούλη, ή οποιονδήποτε άλλο
συνεργάτη δικηγόρο ορίσει ο ίδιος, για την κατάθεση της ως άνω Αίτησης Ακύρωσης.
3/ Κάνουν δεκτή την οικονομική προσφορά του δικηγόρου για τον χειρισμό της ως άνω υπόθεσης
και ορίζουν ως αμοιβή το ποσό των 6.000,00 € πλέον 24% ΦΠΑ, ήτοι συνολικό ποσό 7.440,00 €.
4/ Για το λόγο αυτό, εξειδικεύουν ποσό 7.440,00 € εις βάρος του ΚΑ 00-6111.001 του τρέχοντος
προϋπολογισμού του Δήμου Σκύρου με τίτλο «Αμοιβές νομικών».
Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 45 / 2022
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος
Ξανθούλη Μαρία

