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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 48
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (έκτακτης) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 

ΕΤΟΥΣ 2022 

 

 

          Έχοντας υπόψη τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 97 & 4 και 97 & 6 Δ.Κ.Κ 

(Ν. 3463/2006 ), δημοσιεύουμε πίνακα των θεμάτων, τα οποία συζητήθηκαν κατά την 48
η
 

(έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2022, η οποία 

πραγματοποιήθηκε την 27
η
 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 12.00. Κατά την συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν τα εξής θέματα και ελήφθησαν οι 

αντίστοιχες αποφάσεις, όπως αναφέρονται παρακάτω:  

 

  Α/Α 

Απόφασης 

 

 

ΘΕΜΑ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

393/2022 

(Ημερήσια 

διάταξη) 

«Περί λήψης απόφασης 

για την απ’ ευθείας 

ανάθεση εντολής σε 

δικηγόρο άσκησης 

αίτησης ακύρωσης κατά 

της  ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 

80061/5300/23-12-2022 

(ΑΔΑ: ΩΥΔΔ4653Π8-

ΚΓΟ) με ΠΕΤ 2102474513 

απόφαση του Γενικού 

Διευθυντή 

Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, περί έγκρισης 

των περιβαλλοντικών 

όρων του έργου 

«Ολοκληρωμένη 

Εγκατάσταση Διαχείρισης 

Βιομηχανικών αποβλήτων 

(ΟΕΔΒΑ) της εταιρείας 

¨ΕΛΒΙΟΚ Μ.Α.Ε.¨ στο 

Δήμο Τανάγρας της 

Περιφερειακής Ενότητας 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Την άσκηση αίτησης ακύρωσης και αναστολής  κατά 

της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/ 80061/5300/23-12-2022 

απόφαση του του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

(ΔΙΠΑ), ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας. 

2. Αναθέτει στον δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Σίνη του 

Κωνσταντίνου (ΑΜ/ΔΣΑ 20198)  με έδρα επί της οδού 

Σκύρου, αρ. 73, Αθήνα, Τ.Κ. 11363, την ειδική εντολή 

και πληρεξουσιότητα να προβεί, στο όνομα και για 

λογαριασμό του Δήμου Τανάγρας, στην άσκηση 

αίτησης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με 

αίτημα την ακύρωση και αναστολή της ΑΕΠΟ και κάθε 

άλλης συναφούς διοικητικής πράξης και παράλειψης 

καθώς και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια που έχει 

σχέση με την εντολή αυτή.  

Η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω 

υπηρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 12.400,00 € με τον 

ΦΠΑ  24% και θα βαρύνει τον  Κ.Α. 02.00.6111 με 

τίτλο: «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, 

οικονομικού έτους 2022 και του υπό έγκριση 

προϋπολογισμού έτους 2023 αντίστοιχα.  
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Βοιωτίας , Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας»  καθώς 

και αίτηση αναστολης της 

ως άνω ΑΕΠΟ». 

 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

           

 

Η πρακτικογράφος 

                                                                            

 

 Πίκου Ευαγγελία  


