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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 15/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 105/2022

ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Άζθεζε ή κε ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο έθεζεο
θαηά ηεο αξηζ. 3519/22 απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ
Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ (ππόζεζε πξνζθπγήο
Γήκνπ θαηά Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο πεξί επηβνιήο
πξνζηίκνπ γηα παξάβαζε πεξηβαιινληηθήο
λνκνζεζίαο)»
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 4 ηνπ κήλα Καΐνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο
ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020,
θαζώο θαη απηέο ηεο αξηζ. 76 θαη ησλ ινηπώλ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα
πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ ε
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο κεηά ηελ
ππ΄αξηζ. πξση. 9589/13/29-4-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη
Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά
θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
75 ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ όισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκό
ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 76 Δγθύθιην
ηνπ Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο
2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο,
Αληηπξόεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Αλεκνγηάλλεο
Γεώξγηνο 6) Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο 7) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ,
αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ
θαη 8) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο
«ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΝΣΔ
1) Θνπεινύζνο Σξήζηνο 2) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο θαη 3) Νπζηακπαζίδεο
Ησάλλεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ, κε ηνπο δύν
πξώηνπο λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά.
Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνύκελνο ην 6ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 8717/18-4-2022 εηζήγεζε ηνπ Λνκ. Ππκβνύινπ
ηνπ Γήκνπ θ. Σ.Σήηνπ-Θηάκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΜΑ:

ΔΚΓΟΗ ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΑΚΗΗ Ή ΜΗ ΣΟΤ ΔΝΓΙΚΟΤ ΜΔΟΤ
ΣΗ ΔΦΔΔΧ

ΥΔΣ.:

Η ςπ’ απιθ. ππωη. 6755/04-04-2022 με απιθμό 3519/2022
απόθαζη ηος 31ος Μονομελούρ Σμήμαηορ ηος Γιοικηηικού
Ππωηοδικείος Αθηνών.

Πηηο 04/04/2022 επηδόζεθε ζηνλ Γήκν ε ππ’ αξηζ. πξση. 6755/4-4-2022 κε αξηζκό
3519/2022 απόθαζε ηνπ 31νπ Κνλνκεινύο Ρκήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ξξσηνδηθείνπ
Αζελώλ. Ρν σο άλσ Γηθαζηήξην απέξξηςε ηελ από 8-10-2018 πξνζθπγή ηνπ
Λ.Ξ.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο», λόκηκα
εθπξνζσπνύκελνο, κε ηελ νπνία απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή ηνπ πξνζθεύγνληνο
Λ.Ξ.Γ.Γ., θαηά ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. «Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο», λνκίκσο εθπξνζσπνπκέλε.
Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή παπακαλείηαι να αποθαζίζει για ηην άζκηζη ή μη ηος
ενδίκος μέζος ηηρ Δθέζεωρ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. πξση. ππ’ αξηζ. πξση. 6755/4-42022 κε αξηζκό 3519/2022 απόθαζεο ηνπ 31νπ Κνλνκεινύο Ρκήκαηνο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ.
ε πεπίπηωζη πος ήθελε αποθαζιζηεί η άζκηζη ηος ενδίκος μέζος ηηρ
Δθέζεωρ λα ρνξεγεζεί εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα ζε εκάο ηνπο Γηθεγόξνπο ηνπ
Γήκνπ: 1) Εακπέηα Γξόζνπ θαη 2) Σξπζόζηνκν Σήην – Θηάκν, πξνθεηκέλνπ από
θνηλνύ ή θαζέλαο μερσξηζηά λα θαηαζέζνπκε Έθεζε ελώπηνλ ηνπ αξκνδίνπ
Γηθαζηεξίνπ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 3519/2022 απόθαζεο ηνπ 31νπ Κνλνκεινύο
Ρκήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ.
Ιακβαλνκέλνπ ππ’ όςηλ ηνπ ζθεπηηθνύ θαη ηνπ δηαηαθηηθνύ ηεο ελ ιόγσ απνθάζεσο,
ηελ νπνία ζαο θνηλνπνηνύκε, θξνλνύκε όηη ε άζθεζε ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο εθέζεσο
δελ ζα επδνθηκήζεη εη κε κόλν ζα επηθέξεη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή δεκία ζην Γήκν.

Τθιζηαμένηρ ηηρ πποθεζμίαρ άζκηζηρ έθεζηρ η Οικονομική Δπιηποπή να
εκδώζει ηην απόθαζή ηηρ ηο ζςνηομόηεπο δςναηό.
Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε – ζπλελλόεζε είκαη ζηε δηάζεζή ζαο.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 15/2022 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ν θ.
Ξξόεδξνο πξόηεηλε ζην Πώκα ηελ άζθεζε εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ ηνπ ελδίθνπ κέζνπ
ηεο έθεζεο γηα ηελ ππό θξίζε ππόζεζε, ζύκθσλα θαη κε ηε γλώκε ησλ ππνινίπσλ
κειώλ ηνπ Πώκαηνο. Πηε ζπλέρεηα ν ίδηνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ν.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηεο Λνκ. πεξεζίαο, ηελ ππνβιεζείζα
από ηνλ θ. Ξξόεδξν πξόηαζε, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Λ.
3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 40 παξ. 1 ηνπ Λ.
4735/20 θαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε ζηνηρεία θαη έγγξαθα
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθωνα
Δγκπίνει ηελ ρνξήγεζε εληνιήο θαη πιεξεμνπζηόηεηαο ζηνπο Γηθεγόξνπο ηνπ Γήκνπ
θ.θ. Εακπέηα Γξόζνπ θαη Σξπζόζηνκν Σήην – Θηάκν, πξνθεηκέλνπ από θνηλνύ ή
θαζέλαο μερσξηζηά λα θαηαζέζνπλ ην έλδηθν κέζν ηεο Έθεζηρ ελώπηνλ ηνπ
αξκνδίνπ Γηθαζηεξίνπ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 6755/4-4-2022 θαη κε αξηζκό
3519/2022 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ [Ρκήκα 31ν
Κνλνκειέο] κε ηελ νπνία απνξξίθζεθε ε από 8/10/2018 πξνζθπγή ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο θαηά ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. «Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο» πνπ αθνξά
επηβνιή πξνζηίκνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ 10.000,00 € γηα παξάβαζε πεξηβαιινληηθήο
λνκνζεζίαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ Λ. 1650/1986.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 105/2022
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεύζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεπική Γιανομή :
1. Απηνηειέο Ρκήκα Λνκηθήο πεξεζίαο
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
3. Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηώλ
4. Αληηδήκαξρν Θαζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνύ
5. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
6. Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ
7. Γ/λζε Θαζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνύ
8. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
9. Ρκήκα Ρακείνπ
10. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ

