ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 4/11/2022
ΘΕΜΑ

ΑΡΙΘ.
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ε.Η.Δ. Έγκριση Πρακτικού 4 της Επιτροπής Διενέργειας του
Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή και συντήρηση
αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σαρωνικού» και έγκριση της
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης περί οψιγενών μεταβολών.
Καθορισμός συντελεστή φόρου επί ηλεκτροδοτούμενων χώρων
του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2023.
Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστή ΤΑΠ επί της αξίας
της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου Σαρωνικού και καθορισμού αξίας των
ακινήτων που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές
του Δήμου Σαρωνικού έτους 2023.
Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη τελών χρήσης
κοινοχρήστων χώρων έτους 2023.
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Ομόφωνα, εγκρίνει το σχετικό Πρακτικό 4 καθώς και την υπεύθυνη
δήλωση περί οψιγενών μεταβολών.
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Ομόφωνα, εισηγείται όπως ο συντελεστής παραμείνει ως έχει και για το
έτος 2023, σύμφωνα και με την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής.
Ομόφωνα, εισηγείται όπως οι σχετικοί συντελεστές & αξίες παραμείνουν
ως έχουν και για το έτος 2023, σύμφωνα και με την εισήγηση του
Προέδρου της Επιτροπής.

5.

Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου
Σαρωνικού έτους 2023.

365

6.

Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών για τη χρήση
κτημάτων, έργων και υπηρεσιών έτους 2023.
Λήψη απόφασης τροποποίησης του Κανονισμού Κοιμητηρίων
ως προς το άρθρο 20 «Τέλη και δικαιώματα των κατά τόπο
Δημοτικών Κοιμητηρίων».

366

8.

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €223.000,00
από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Προμήθεια
απορριμματοφόρων οχημάτων και οχημάτων έργων ή και
συνοδευτικού εξοπλισμού» του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω
του
εθνικού
τμήματος
του
προγράμματος
δημοσίων
επενδύσεων για την προμήθεια ενός (1) σαρώθρου 6 κ.μ..
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9.

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €53.647,50 από
το Υπουργείο Εσωτερικών της 7ης έως και 9ης μηνιαίας
κατανομής Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των Δήμων έτους
2022 (πρώην ΣΑΤΑ) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες
(τακτική επιχορήγηση).
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Α/Α
1.

2.
3.

4.

7.
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Ομόφωνα, εισηγείται όπως τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων
παραμείνουν ως έχουν και για το έτος 2023, σύμφωνα και με την
εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής.
Ομόφωνα, εισηγείται όπως τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού
παραμείνουν ως έχουν και για το έτος 2023, σύμφωνα και με την
εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής.
Ομόφωνα, καθορίζει τέλη χρήσης κτημάτων, έργων και υπηρεσιών για
το έτος 2023, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής.
Ομόφωνα, τροποποιεί τον Κανονισμό Κοιμητηρίων ως προς το άρθρο 20
«Τέλη και δικαιώματα των κατά τόπο Δημοτικών Κοιμητηρίων» που
αφορά στο εφάπαξ τέλος καθαριότητας και συντήρησης στους
δικαιούχους οικογενειακών τάφων ανά ταφή, σύμφωνα και με την
εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής.
Ομόφωνα, α) αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού €223.000,00 από το
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων
οχημάτων και οχημάτων έργων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» του
Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του εθνικού τμήματος του προγράμματος
δημοσίων επενδύσεων για την προμήθεια ενός (1) σαρώθρου 6 κ.μ. και
β) κατανέμει το σχετικό ποσό σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος
Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.
Ομόφωνα, α) αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού ποσού €53.647,50 από
το Υπουργείο Εσωτερικών της 7ης έως και 9ης μηνιαίας κατανομής Κ.Α.Π.
επενδυτικών δαπανών των Δήμων έτους 2022 (πρώην ΣΑΤΑ) για έργα
και επενδυτικές δραστηριότητες (τακτική επιχορήγηση) και β) κατανέμει
το σχετικό ποσό σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος
Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών.

10.

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €86.376,00 από
το Υπουργείο Εσωτερικών της κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2022 για
την
κάλυψη
της
δαπάνης
μισθοδοσίας
προσωπικού
καθαριότητας των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του Δήμου
Σαρωνικού για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου
2022.

370

11.

Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων ποσών είτε γιατί
έχουν εξοφληθεί είτε γιατί έχουν βεβαιωθεί εκ παραδρομής.

371

12.

Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την
««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
"Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ" ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ "Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ"
ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ»».

372

13.

Έγκριση Πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την
υπηρεσία «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων
λογισμικού» του Δήμου Σαρωνικού.
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14.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 50/2022
μελέτης, καθορισμός τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση των όρων
της διακήρυξης για τον διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, 3ΑΑ, 3ΑΕ4 (ΑΜΜΟΣ, ΧΑΛΙΚΙ),
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ,
ΨΥΧΡΗΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΥΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» του Δήμου Σαρωνικού.
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Ομόφωνα, α) αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού €86.376,00 από το
Υπουργείο Εσωτερικών της κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2022 για την
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας των
σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του Δήμου Σαρωνικού για το χρονικό
διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022 και β) κατανέμει το σχετικό
ποσό σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου & Προμηθειών.
Ομόφωνα, εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων ποσών είτε γιατί έχουν
εξοφληθεί είτε γιατί έχουν βεβαιωθεί εκ παραδρομής σύμφωνα με την
εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας.
Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την
««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ "Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ"
ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ "Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ" ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ»» ήτοι: α) κηρύσσει ως ανάδοχο της υπηρεσίας
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ "Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ" ΛΟΓΩ
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ» την «Δ.ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με συνολική προσφορά
€30.689,79 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και β) κρίνει τη
διαγωνιστική
διαδικασία
για
την
προμήθεια
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ "Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ" ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ» ως «άγονη» και αποφασίζει την προμήθεια αυτής με τη
διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.
Ομόφωνα, εγκρίνει τα σχετικά Πρακτικά 1 & 2 για την υπηρεσία
«Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων λογισμικού» του
Δήμου Σαρωνικού ήτοι: α) ο διαγωνιζόμενος «SOFLAND ΕΜΠΟΡΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» προχωρά στην επόμενη φάση του
διαγωνισμού και β) αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο της υπηρεσίας
την
«SOFLAND
ΕΜΠΟΡΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με συνολική
προσφορά 39.295,60€ με ΦΠΑ 24%.
Ομόφωνα, εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 50/2022
μελέτης, καθορίζει ως τρόπο ανάθεσης αυτόν του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης
για τον διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ,
3ΑΑ, 3ΑΕ4 (ΑΜΜΟΣ, ΧΑΛΙΚΙ), ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ, ΨΥΧΡΗΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» του Δήμου Σαρωνικού.

15.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 53/2022
μελέτης, καθορισμός τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση των όρων
διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ενός
μηχανήματος έργου» του Δήμου Σαρωνικού.
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16.

Λήψη απόφασης επί αιτήματος τροποποίησης της σύμβασης με
τίτλο
«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΕΣΩ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
(courier)» του Δήμου Σαρωνικού.
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17.

Λήψη απόφασης επί αιτήματος τροποποίησης (2η) της σύμβασης
με τίτλο «Αντικατάσταση Ελαστικών Μεταφορικών Μέσων για
δύο (2) έτη» του Δήμου Σαρωνικού.

377

18.

Έγκριση του Πρακτικού της υπ’ αριθ. 4/2022 συνεδρίασης της
Επιτροπής
Συμβιβαστικής
Επίλυσης
Διαφορών
και
Αμφισβητήσεων του Δήμου Σαρωνικού.
Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας
προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.
Αποδοχή δωρεάς διεκπεραίωσης απαιτούμενων διαδικασιών από
τον Πολιτικό Μηχανικό Ιωάννη Δ. Κυριακόπουλο που αφορούν
στον 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της Αγωγής με αριθμό καταχώρησης ΑΓ40/21-12021 ασκηθείσα από κοινού από τους, εταιρεία μελετών
«ΦΑΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ», Μ.Λ., Χ.Λ. ατομικώς
και ως σύμπραξη γραφείων μελετών κατά του Δήμου
Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης της Έφεσης με αριθμό κατάθεσης ΕΦ403/2021
(ΑΒΕΜ ΕΦ1546/20-7-2021) που άσκησε ο Δήμος Σαρωνικού
κατά του Σ.Λ.-Κ., της Λ.Κ. και κατά της υπ’ αριθ. Α12522/2020
οριστικής αποφάσεως του Μ.Δ.Π.Α..
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης έφεσης (ΓΑΚ/ΕΑΚ 5733/4256/2022) που άσκησαν
από κοινού οι υπάλληλοι Κ.Δ., Α.Δ., Κ.Χ., Μ.Ξ., Ν.Σ., Π.Α., Β.Κ.,
Σ.Ο., Τ.Γ. και Ν.Π. κατά του Δήμου Σαρωνικού και κατά της με
αριθ. 1107/2020 απόφασης του Μ.Π.Α..
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19.

20.

21.

22.

23.
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Ομόφωνα, εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 53/2022
μελέτης, καθορίζει ως τρόπο ανάθεσης αυτόν του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης
για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια ενός μηχανήματος έργου» του
Δήμου Σαρωνικού.
Ομόφωνα, αποφασίζει την τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο
«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (courier)» ήτοι για τις αποστολές που θα
πραγματοποιούνται από 01/11/2022 η επιβάρυνση του επίναυλου
καυσίμων στις χρεώσεις του Δήμου θα ανέλθει στο ύψος του 12%.
Ομόφωνα, αποφασίζει την τροποποίηση (2η) της σύμβασης με τίτλο
«Αντικατάσταση Ελαστικών Μεταφορικών Μέσων για δύο (2) έτη» του
Δήμου Σαρωνικού ήτοι να συμπεριληφθούν τα μεταφορικά μέσα και τα
μηχανήματα έργου καθώς και οι τύποι και οι διαστάσεις των ελαστικών
που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην υπ’ αριθ. 27/2020 μελέτη, καθώς
κατέστη αναγκαία η αντικατάσταση των ελαστικών τους, προκειμένου
να εξασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο των υπαλλήλων του Δήμου όσο και
των Δημοτών καθώς και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του
Δήμου Σαρωνικού.
Ομόφωνα, εγκρίνει το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής
Συμβιβαστικής
Επίλυσης
Διαφορών
των
Φορολογικών
και
Αμφισβητήσεων του Δήμου Σαρωνικού.
Ομόφωνα, α) εγκρίνει τις δαπάνες συνολικού ποσού €3.300,00 και β)
εγκρίνει την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
Ομόφωνα, αποδέχεται τη δωρεά διεκπεραίωσης απαιτούμενων
διαδικασιών από τον Πολιτικό Μηχανικό Ιωάννη Δ. Κυριακόπουλο που
αφορούν στον 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού.
Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τον νομικό σύμβουλο του
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.
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Ομόφωνα, ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τον νομικό σύμβουλο του
Δήμου κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.
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Ομόφωνα, ορίζει τον με έμμισθη εντολή δικηγόρο του Δήμου κ.
Καμηλαράκη Βασίλειο.

24.

25.

26.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου επί
συζήτησης μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής
(ΓΑΚ/ΕΑΚ 104152/11828/2022) που άσκησαν από κοινού οι
υπάλληλοι Τ.Ζ., Κ.Γ., Α.Η., Τ.Ε., Τ.Π., Δ.Π. και Τ.Ε. κατά του
Δήμου Σαρωνικού.
Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της
Περιφέρειας Αττικής και κατά της υπ’ αριθ. Α14369/2022
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
(Τμήμα 24ο) εκδοθείσης επί της με Αριθμό Εισαγωγής
ΠΡ2395/2-6-2020 Προσφυγής του Δήμου Σαρωνικού κατά της
Περιφέρειας Αττικής για ακύρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 1051/0201-2020 απόφασης επιβολής Διοικητικής Κύρωσης της
Περιφέρειας Αττικής.
Λήψη απόφασης περί ασκήσεως εφέσεως κατά του Ελληνικού
Δημοσίου,
του
Αναπληρωτή
Υπουργού
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και κατά της υπ’ αριθ.
Α12019/2022
απόφασης
του
Μονομελούς
Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 9ο) εκδοθείσης επί της με ΓΑΚ
11121/2015 και αριθ. Εισαγ. ΠΡ3001/2-6-2015 Προσφυγής του
Δήμου Σαρωνικού για την ακύρωση της υπ’ αριθ. 183/2015
απόφασης επιβολής προστίμου του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
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Ομόφωνα, ορίζει τον με έμμισθη εντολή δικηγόρο του Δήμου κ.
Καμηλαράκη Βασίλειο.
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Ομόφωνα, αποφασίζει την μη άσκηση έφεσης.
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Ομόφωνα, α) αποφασίζει την άσκηση έφεσης και β) ορίζει ως
πληρεξούσιο δικηγόρο τον νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Χρυσοφώτη
Σπυρίδωνα.

Καλύβια, 4/11/2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

