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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 24
24η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 17η Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 πραγματοποιήθηκε
έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’
αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/185234/1022/17-06-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην
συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:
1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής κ.κ. Κατσαρή –
Μαυραγάνη Κωνσταντούλα, Καπλάνης Διονύσιος, Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος και Μωραΐτης
Νικόλαος.
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Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα και ομόφωνα εγκρίθηκε το
κατεπείγον της συνεδρίασης και εν συνεχεία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Περί
άσκησης ή μη αίτησης ακυρώσεως της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας κατά της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 63669/19.4.2022 απόφασης του Γενικού Διευθυντή
Χωροταξικής,

Περιβαλλοντικής

και

Αγροτικής

Πολιτικής

της

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την
κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)
ισχύος 37,8 MW και συνοδά έργα οδοποιίας, ηλεκτρικής διασύνδεσης και Υποσταθμού ανύψωσης
τάσης, στη θέση «ΣΚΙΑΔΟΒΟΥΝΙ» των Δήμων Ερυμάνθου και Αρχαίας Ολυμπίας, Π.Ε. Αχαΐας και
Ηλείας», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μ.Α.Ε.».Β) Ορισμός δικηγόρου για την
σύνταξη της ανωτέρω αίτησης ακυρώσεως, την υπογραφή της και την κατάθεση της στο ΣτΕ. Γ)
Καθορισμός αμοιβής του ως άνω δικηγόρου».
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/185127/749/17-06-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης
Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Π.Δ.Ε. κ. Δημητρογιάννη Λάμπρου, η οποία αναφέρει
αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι
Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Την αριθμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β’/15.1.2021) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ.178/26.11.2020
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 248595/27.12.2016 του
Γενικού Γραμματέα, σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309/Β’/30.12.2016).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
4. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
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5. Την υπ’ αριθμ. 9406/191/13-1-2022 (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
6. Την υπ’ αριθμ. 9405/190/13-1-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β/20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
7. Την υπ. αριθμ. 9456/193/14-1-2022 (ΦΕΚ 26/τ. ΥΟΔΔ /20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
8. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α και β βαθμού και
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α βαθμού» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατέστησε το άρθρο
176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών»
και ειδικώς την περίπτωση (θ) όπως αυτή διαμορφώθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 4915/2022 σύμφωνα με την
οποία η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει
για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων …..»
9. την υπ’ αρ. 07/27-01-2022 (ΦΕΚ 624/Β/14.02.2022) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί
σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
10.Την υπ’ αριθ. 08/27-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΝΜ7Λ6-917) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ.
11.Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.
12.Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α’/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
13.Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β’/45/15.01.2014).
14.Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
15.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 195186/01-11-2021 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου, Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
16.την υπ΄ αριθμ. απόφαση 03/2022 ΑΔΑ: 63ΩΧ7Λ6-32Π γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. και με την οποία το ανωτέρω συλλογικό όργανο της
Π.Δ.Ε. γνωμοδότησε αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της υπ’
αριθμ. οικ. 172414/02-05-2014 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: ΒΙΦΦ0-ΠΑΛ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου:
«Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 37,8 MW και συνοδά έργα οδοποιίας,
ηλεκτρικής διασύνδεσης και Υποσταθμού ανύψωσης τάσης, στη θέση «ΣΚΙΑΔΟΒΟΥΝΙ» των Δήμων Ερυμάνθου
και Αρχαίας Ολυμπίας, Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μ.Α.Ε.
(ΠΕΤ 2110635923).
17.Το Πρακτικό 49 της από 01-04-2022 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Θέμα 1ο με το οποίο το
Συμβούλιο γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά για της έκδοση της ΑΕΠΟ με όρους και προϋποθέσεις που
έχουν συμπεριληφθεί στην παρούσα απόφαση, όπως μας διαβιβάστηκε με το α.π. 48/13-04-2022 έγγραφο του
ΠΕΣΠΑ.
18.Την υπ΄ αριθμ 25/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί υποβολής αίτησης ανάκλησης –
επανεξέτασης της γνωμοδότησης του ΠΕΣΠΑ της ΑΔΠΔΕΙ που περιέχεται στο με αριθμό 49/1.4.2022 πρακτικό
του
19.Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΠ/105249/1683/8.4.2022 έγγραφο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με το
οποίο υποβλήθηκε αίτησης ανάκλησης – επανεξέτασης της γνωμοδότησης του ΠΕΣΠΑ της ΑΔΠΔΕΙ σε εκτέλεση
της υπ΄ αριθμ. 25/2022 απόφασης του Π.Σ. της Π.Δ.Ε.
20.Το το υπ΄ αριθμ… 57267/13.4.2022 έγγραφό του Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ με το οποίο απορρίφθηκε από τον ίδιο
η ανωτέρω (σχετ.14) αίτησης ανάκλησης – επανεξέτασης χωρίς να αποφανθεί επί της αίτησης αυτής το ΠΕΣΠΑ
της ΑΔΙΔΕΙ
21.Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 63669/19.4.2022 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και
Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με
θέμα:«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 37,8 MW και συνοδά έργα οδοποιίας, ηλεκτρικής
διασύνδεσης και Υποσταθμού ανύψωσης τάσης, στη θέση «ΣΚΙΑΔΟΒΟΥΝΙ» των Δήμων Ερυμάνθου και Αρχαίας
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Ολυμπίας, Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μ.Α.Ε.» ΑΔΑ
636ΝΟΡ1Φ-7ΟΚ η οποία αναρτήθηκε στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 19.4.2022
22.Την υποβολή στις 19.5.2022 της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΤΝΥ/149099/387/19.5.2022.προσφυγής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στρεφόμενη κατά της υπ΄
αριθμ. πρωτ. 63669/19.4.2022 απόφασης του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής
Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία ζητείται η
ακύρωση αυτής για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους, η οποία ασκήθηκε χωρίς να προηγηθεί απόφαση της
Οικ. Επιτροπής λόγω επικείμενης παρέλευσης της προθεσμίας των 30 ημερών.
23.Την υπ΄ αριθμ 634/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα «έγκριση της υποβληθείσας
ιεραρχικής προσφυγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατά της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 63669/19.4.2022
απόφασης του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα:«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την
κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 37,8
MW και συνοδά έργα οδοποιίας, ηλεκτρικής διασύνδεσης και Υποσταθμού ανύψωσης τάσης, στη θέση
«ΣΚΙΑΔΟΒΟΥΝΙ» των Δήμων Ερυμάνθου και Αρχαίας Ολυμπίας, Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας», ιδιοκτησίας της
εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μ.Α.Ε.
24.Το υπ΄ αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΤΝΥ/184485/450 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. της Π.Δ.Ε. από το οποίο
προκύπτει ότι η ένδικη διαφορά αφορά εξειδικευμένο ζήτημα που άπτεται του εθνικού και ενωσιακού δικαίου
περιβάλλοντος για το οποίο απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και δικαστηριακή εμπειρία γεγονός που σε
συνδυασμό με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Περιφέρειας για την υπόθεση όπως αυτό έχει εκφραστεί στην υπ΄
αριθμ. 25/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και ότι για το λόγο αυτό συντρέχει νόμιμη περίπτωση
κατ΄ εξαίρεση ορισμού δικηγόρου σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ 1 περ ιβ) του Ν. 3852/2010
25.Την διάταξη της περ ιβ) του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 αρ.
2 του Ν. 4799/2021 σύμφωνα με την οποία με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «…..είναι δυνατή, κατ`
εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν
ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα της περιφέρειας και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις
περιπτώσεις αυτές, για τον ορισμό της αμοιβής του δικηγόρου εφαρμόζεται κατ` αναλογία το άρθρο 281 του ν.
3463/2006 (Α` 114).»
26.το από 10.6.2022 ενημερωτικό σημείωμα -- οικονομική προσφορά του δικηγόρου Αθηνών Παναγιώτη Φωκά
– Παγουλάτου σε συνδυασμό με την πραγματοποιηθείσα έρευνας αγοράς και τη διάταξη του άρθρου 58 Ν.
4194/2013
27.η υπ΄ αριθμ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/184742/10602/17-06-2022 Απόφαση ανάληψης δαπάνης της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσίων της Π.Δ.Ε
28.Το γεγονός ότι ο Δήμος Ερύμανθου και ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή του να
ασκήσουν αίτηση ακυρώσεως κατά της αριθμ. πρωτ. 63669/19.4.2022 απόφασης του Γενικού Διευθυντή
Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου από κοινού με την Π.Δ.Ε. και κατοίκους της περιοχής
Εισηγούμαστε
Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΔ.Ε. α) για την άσκηση από την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας από κοινού με το Δήμο Ερύμανθου, το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και κατοίκους της περιοχής αίτησης
ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 63669/19.4.2022 απόφασης του Γενικού Διευθυντή
Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του
έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 37,8 MW και συνοδά έργα
οδοποιίας, ηλεκτρικής διασύνδεσης και Υποσταθμού ανύψωσης τάσης, στη θέση «ΣΚΙΑΔΟΒΟΥΝΙ» των Δήμων
Ερυμάνθου και Αρχαίας Ολυμπίας, Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ Μ.Α.Ε.» ΑΔΑ 636ΝΟΡ1Φ-7ΟΚ η οποία αναρτήθηκε στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 19.4.2022
β) για τον κατ΄ εξαίρεση ορισμό ως πληρεξούσιο δικηγόρο της Π.Δ.Ε.. του δικηγόρου Αθηνών Παναγιώτη Φωκά
– Παγουλάτου (ΑΜ/ΔΣΑ 22160) λόγω της ιδιαιτερότητας των νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν στην
συγκεκριμένη υπόθεση και απαιτούν εξειδίκευση σε θέματα εθνικού και κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος και
την ανάθεση σε αυτόν της εντολής να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας την
ανωτέρω αίτηση ακυρώσεως
γ) τον καθορισμό της αμοιβής του ανωτέρω δικηγόρου Αθηνών Παναγιώτη Φωκά – Παγουλάτου (ΑΜ/ΔΣΑ
22160) στο ποσό των 2.480 ευρώ (συμπεριλαμβανομενου ΦΠΑ).
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Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει την άσκηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από κοινού με τον Δήμο Ερυμάνθου, τον
Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και κατοίκους της περιοχής, αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου
της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 63669/19.4.2022 απόφασης του Γενικού Διευθυντή
Χωροταξικής,

Περιβαλλοντικής

και

Αγροτικής

Πολιτικής

της

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την
κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)
ισχύος 37,8 MW και συνοδά έργα οδοποιίας, ηλεκτρικής διασύνδεσης και Υποσταθμού ανύψωσης
τάσης, στη θέση «ΣΚΙΑΔΟΒΟΥΝΙ» των Δήμων Ερυμάνθου και Αρχαίας Ολυμπίας, Π.Ε. Αχαΐας και
Ηλείας», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μ.Α.Ε.» (ΑΔΑ: 636ΝΟΡ1Φ-7ΟΚ), η
οποία αναρτήθηκε στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 19.4.2022.
Β) Ορίζει κατ’ εξαίρεση ως πληρεξούσιο δικηγόρο της Π.Δ.Ε. τον δικηγόρο Αθηνών Παναγιώτη Φωκά
- Παγουλάτο (ΑΜ/ΔΣΑ 22160) λόγω της ιδιαιτερότητας των νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν στην
συγκεκριμένη υπόθεση και απαιτούν εξειδίκευση σε θέματα εθνικού και κοινοτικού δικαίου
περιβάλλοντος και αναθέτει σε αυτόν την εντολή να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει στο
Συμβούλιο της Επικρατείας την ανωτέρω αίτηση ακυρώσεως.
Γ) Καθορίζει ως αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου για την ως άνω υπόθεση το ποσό των 2.480,00€ (με
Φ.Π.Α.).
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
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