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Στο Αίγιο και στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Κ. ΑΙΓΙΟΥ (Παλαιό Νοσοκομείο) οδός
Ν. Πλαστήρα 19 & Κανελλοπούλου, όπου και η έδρα του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ», στις
επτά (7) Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30΄ το πρωΐ, συνήλθε η Εκτελεστική
Επιτροπή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247 του
Ν.3463/06 (ΔΚΚ) σε συνδυασμό με τα άρθρα 103, 105 και 159 του ίδιου Νόμου, αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1) Χαλβατζή Σταμάτη (Δημοτικό Σύμβουλο Θηβαίων) ΠΡΟΕΔΡΟ αυτής, 2) Παπαδημητρίου Θεοφάνη, τακτικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Βέλου-Βόχας), 3)
Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνο, τακτικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Αιγιαλείας), 4) Πέρρα Σωτήριο, αναπληρωματικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.
Θεοδώρων), 5) Σαλαπατάρα Στυλιανό, αναπληρωματικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Λεβαδέων), 6) Τυρηνόπουλο Κωνσταντίνο, αναπληρωματικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Θηβαίων), μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου αυτής, με αριθ. πρωτ. 93/1-3-2019, η
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα σε όλα της τα Μέλη, σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα που είναι γραμμένα σ’ αυτή και σε όσα ήθελε συζητήσει εκτός
ημερήσιας διάταξης, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Αφού λοιπόν ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Χαλβατζής Σταμάτης, (Δημοτικός Σύμβουλος Θηβαίων), διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Έγκριση της υπ’ αρ. 1/19 Απόφασης Προέδρου του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με
θέμα: «Απευθείας ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο, της σύνταξης, υπογραφής και κατάθεσης Αίτησης Ακύρωσης, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας», κατά της υπ’ αριθ.
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/76104/1176/30.10.2018 (ΘΕΜΑ: «Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού» - ΦΕΚ τ. ΑΑΠ 299/14.12.2018 – ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 17.12.2018) Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ιδίως κατά το μέρος της που αφορά το προστατευτέο
«Δελφικό Τοπίο», όπως αυτό προσδιορίζεται βάσει της υπ’ αριθ. 8/07.02.1981 (Θέμα:
«Περί προστασίας της ευρύτερης περιοχής Δελφών» - ΦΕΚ τ. Β΄551/15.09.1981) Κοινής
Υπουργικής Απόφασης του Πρωθυπουργού, (α) του Αναπληρωτή Υπουργού Συντονισμού
και των Υπουργών (β) Γεωργίας, (γ) Βιομηχανίας και Ενέργειας, (δ) Δημοσίων Έργων, (ε)
Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, (στ) Οικονομικών, (ζ) Πολιτισμού και Επιστημών, (η) Κοινωνικών Υπηρεσιών (θ) Εμπορικής Ναυτιλίας και (ι) του Υφυπουργού Συντονισμού», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 58 παρ. 2 εδάφιο δεύτερο του Ν.3852/2010,
όπως ισχύει».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει το θέμα και διαβάζει εισήγησή του, η οποία
έχει ως εξής:
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«Κύριοι,
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4/19 απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. εξειδικεύτηκε πίστωση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4555/2018, για τη σύνταξη, υπογραφή και κατάθεση
Αίτησης Ακύρωσης, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/
ΔΧΩΡΣ/76104/ 1176/30.10.2018 (ΘΕΜΑ: «Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού
Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιβαλλοντική
Έγκριση αυτού» - ΦΕΚ τ. ΑΑΠ 299/ 14.12.2018 – ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 17.12.2018) Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ιδίως κατά το μέρος της που αφορά το προστατευτέο «Δελφικό
Τοπίο».
Το γεγονός ότι η προθεσμία προσβολής, με Αίτηση Ακύρωσης, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, της προαναφερόμενης υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/76104/1176/ 30.10.
2018 (ΘΕΜΑ: «Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού» - ΦΕΚ τ. ΑΑΠ 299/
14.12.2018 – ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 17.12.2018) Απόφασης του Υπουργού
και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έληγε την Παρασκευή
15.02.2019, για το λόγο αυτό, συνέτρεχε περίπτωση εφαρμογής της διάταξης του άρθρου
58 παρ. 2 εδάφιο πρώτο του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με την οποία: «Όταν δημιουργείται
άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από
την αναβολή λήψης απόφασης, ο [δήμαρχος] μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της [οικονομικής] ή της επιτροπής ποιότητας ζωής.», εφαρμοστέα
για το Σ.Π.Ο.Α.Κ, σύμφωνα με το άρθρο 247, παρ. 1 του Ν. 3463/2006 ως εξής:
"Το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου έχει τις αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου και ο πρόεδρός του τις αρμοδιότητες του δημάρχου και του προέδρου του δημοτικού
συμβουλίου. Οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τους Δήμους εφαρμόζονται αναλόγως ως
προς τη διοίκηση του Συνδέσμου.
Η εκτελεστική επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες της δημαρχιακής επιτροπής και όσες
αρμοδιότητες της αναθέτει το ίδιο το συμβούλιο.
Δεν μεταβιβάζονται στην εκτελεστική επιτροπή οι αρμοδιότητες, που προβλέπονται για
τη διάλυση του Συνδέσμου."
Κατόπιν των ανωτέρω, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1/19 Απόφαση Προέδρου του Σ.Π.Ο.Α.Κ.,
το αποφασιστικό μέρος της οποίας σας θέτω υπόψη:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Α. ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΑ ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητο
του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ», τον κ. Γεώργιο ΝΙΚΟΠΟΥΛΟ του Δήμου, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, διορισμένο στο Πρωτοδικείο
Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 36338) κάτοικο Αθηνών (οδός Σόλωνος αριθ. 39 -Τ.Κ. 10672)
στον οποίο παρέχει την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, ενεργώντας εξ
ονόματος του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» και για λογαριασμό του:
Ι. ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ, ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αίτηση Ακύρωσης ΚΑΤΑ <<1. Της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/
ΔΧΩΡΣ/76104/1176/30.10.2018 (ΘΕΜΑ: «Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού» - ΦΕΚ τ. ΑΑΠ 299/14.12.2018 – ημερομηνία πραγματικής
κυκλοφορίας 17.12.2018) Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ιδίως κατά το μέρος της που αφορά την κατά παράβαση του Συντάγματος και των εκτελεστικών του Συντάγματος Νόμων προσβολή
του προστατευτέου ‘‘Δελφικού Τοπίου’’, όπως αυτό προσδιορίζεται βάσει της υπ’
αριθ. 8/07.02.1981 (Θέμα: «Περί προστασίας της ευρύτερης περιοχής Δελφών» ΦΕΚ τ. Β΄551/15.09.1981) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Πρωθυπουργού, (α)
του Αναπληρωτή Υπουργού Συντονισμού και των Υπουργών (β) Γεωργίας, (γ) Βιομηχανίας και Ενέργειας, (δ) Δημοσίων Έργων, (ε) Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, (στ) Οικονομικών, (ζ) Πολιτισμού και Επιστημών, (η) Κοινωνικών Υπηρεσιών (θ) Εμπορικής Ναυτιλίας και (ι) του Υφυπουργού Συντονισμού και 2.
Κάθε άλλης πράξης και παράλειψης, συναφούς προς την προαναφερόμενη, υπό
στοιχείο 1, πράξη.>>
ΙΙ. ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ, γραπτά και προφορικά, την προαναφερόμενη Αίτηση Ακύρωσης κατά τη
δικάσιμο που θα οριστεί και, σε περίπτωση αναβολής, στις μετ’ αναβολή δικασίμους,
υπογράφοντας και καταθέτοντας Προσθέτους Λόγους, Υπομνήματα και άλλα έγγραφα
και γενικά ενεργώντας οτιδήποτε είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση της παραπάνω
εντολής και πληρεξουσιότητας.
Β. ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ από τώρα, ως ισχυρές, νόμιμες και έγκυρες, την
άσκηση της ανωτέρω Αίτησης Ακύρωσης και όλες τις προμνημονευόμενες ενέργειες
του προαναφερόμενου Δικηγόρου, ως εντολοδόχου και πληρεξουσίου δικηγόρου του
Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» και ΔΗΛΩΝΕΙ ότι επιθυμεί η εν λόγω Αίτηση Ακύρωσης να
δικαστεί, ακόμη και σε περίπτωση μη παράστασής του, ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
2. Η παρούσα θα υποβληθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή, προς έγκριση κατά την επόμενη συνεδρίασή της, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 58 παρ. 2 εδάφιο δεύτερο του
Ν.3852/2010, όπως ισχύει.»
Μετά από τα παραπάνω καλείται η Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Εκτελεστική Επιτροπή
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, έλαβε υπόψη της τις διατάξεις των
ανωτέρω νόμων και μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την υπ’ αρ. 1/19 Απόφαση Προέδρου του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με θέμα: «Απευθείας
ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο, της σύνταξης, υπογραφής και κατάθεσης Αίτησης Ακύρωσης, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας», κατά της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/
76104/1176/30.10.2018 (ΘΕΜΑ: «Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιβαλλοντική Έγκριση
αυτού» - ΦΕΚ τ. ΑΑΠ 299/14.12.2018 – ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας
17.12.2018) Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, ιδίως κατά το μέρος της που αφορά το προστατευτέο «Δελφικό Τοπίο»,
όπως αυτό προσδιορίζεται βάσει της υπ’ αριθ. 8/07.02.1981 (Θέμα: «Περί προστασίας της
ευρύτερης περιοχής Δελφών» - ΦΕΚ τ. Β΄551/15.09.1981) Κοινής Υπουργικής Απόφασης
του Πρωθυπουργού, (α) του Αναπληρωτή Υπουργού Συντονισμού και των Υπουργών (β)
Γεωργίας, (γ) Βιομηχανίας και Ενέργειας, (δ) Δημοσίων Έργων, (ε) Χωροταξίας, Οικισμού
και Περιβάλλοντος, (στ) Οικονομικών, (ζ) Πολιτισμού και Επιστημών, (η) Κοινωνικών
Υπηρεσιών (θ) Εμπορικής Ναυτιλίας και (ι) του Υφυπουργού Συντονισμού.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2019.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
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