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ΣΤΙΣ  23-02-2016 
 

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
1. Ε.Η.∆. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου 

(υπόθεση ασφαλιστικών µέτρων υπαλλήλων του 
∆ήµου Ανδρέου κλπ). 

46 Οµόφωνα ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο το ∆ικηγόρο Αθηνών 
Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα. 

2. Έγκριση επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του 
αναδόχου του έργου «Επισκευή και συντήρηση 
Κεντρικής Πλατείας Καλυβίων και Πλατείας 
Λαγονησίου στο Κ/Χ 634 της ∆.Ε. Καλυβίων», 
ΓΑΛΑΤΑ ΗΛΙΑ.  

47 Οµόφωνα εγκρίνει τα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά του 
αναδόχου του εν λόγω  έργου ΓΑΛΑΤΑ ΗΛΙΑ. 

3. Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη ανακοπών κατά των 
υπ' αρ. 58, 59 και 60/2016 πρωτοκόλλων καθορισµού 
αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης της Περιφ. ∆/νσης 
∆ηµόσιας Περιουσίας Αττικής και ορισµός 
πληρεξουσίου δικηγόρου. 

48 Οµόφωνα αποφασίζει την άσκηση ανακοπών κατά των των 
υπ' αρ. 58, 59 και 60/2016 πρωτοκόλλων καθορισµού 
αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης της Περιφ. ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Περιουσίας Αττικής και προς τούτο ορίζει πληρεξούσιο 
δικηγόρο, τη δικηγόρο του ∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

4. Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη προσφυγής κατά 
της 186883/2015 απόφασης επιβολής διοικητικής 
κύρωσης στο ∆ήµο για υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος λόγω επεµβάσεων σε ρέµα πλησίον 
της εκκλησίας του Αγίου ∆ηµητρίου της Κοινότητας 
Κουβαρά και ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου. 

49 Οµόφωνα αποφασίζει την άσκηση προσφυγής κατά της εν 
λόγω απόφασης και προς τούτο ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο, 
τη δικηγόρο του ∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

5. Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη προσφυγής κατά 
της 229964/2015 απόφασης επιβολής διοικητικής 
κύρωσης στο ∆ήµο λόγω πληµµελούς υλοποίησης 
εργασιών αποκατάστασης και απουσία µέτρων 
πρόληψης και προστασίας του περιβάλλοντος στον 
ΧΑ∆Α στη θέση Τίποτι – Κρούδι και ορισµός 
πληρεξουσίου δικηγόρου. 

50 Οµόφωνα αποφασίζει την άσκηση προσφυγής κατά της εν 
λόγω απόφασης και προς τούτο ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο, 
τη δικηγόρο του ∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

6. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου 
(προσφυγή Σουλτάνας Γαλανοπούλου κατά της αριθ. 
54/2009 απόφασης Κοινοτικού Συµβουλίου 
Κοινότητας Σαρωνίδας-ανάκληση της υπ’ αριθ. 
45/2006 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος µε την 
επωνυµία ΖΑΧΟΣ, στη ∆.Κ. Σαρωνίδας). 

51 Οµόφωνα ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο, τη δικηγόρο του 
∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

7. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου (αγωγή 
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ, κατά του 
πρώην ∆ήµου Αναβύσσου –τροχαίο επί της Ε.Ο. 
Λεωφόρου Αθηνών Σουνίου). 

52 Οµόφωνα ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο, τη δικηγόρο του 
∆ήµου Γιαννελάκη Αικατερίνη. 

                                                                                                                                                                                                                            
Καλύβια, 24-02-2016 
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