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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -29-2015  
ΈΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.277 
 

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών  Αντώνιο Βγόντζα του 
Νικολάου (ΑΜ 4403 ΔΣΑ) προκειμένου να καταθέσει αίτηση ακύρωσης και αίτηση 
αναστολής κατά της ΑΓΡΥΠ406/12.6.2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής καθώς και για παράσταση κατά τη συζήτηση της 
υπόθεσης, υποβολής υπομνημάτων καθώς και κάθε άλλης αίτησης ή δήλωσης σχετικής με 
τη χορήγηση άδειας για την ίδρυση και λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στην 
εταιρεία «ΙΧΘΥΟΑΤΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 
 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 2.11.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του 
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.20730/30.10.2015  πρόσκληση της 
Δημάρχου  ως Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.6 του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω τέσσερα (4) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

1. Αδάμ Μελέτιος ως Αντιπρόεδρος 
2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
4. Ρόκας Περικλής 

 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Κριεκούκη Ιωάννα 
     2. Δουδέσης Δημήτριος 
    3. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
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Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Αδάμ Μελέτιος (αναπληρώνοντας τη 
Δήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η οποία απουσίαζε λόγω ανειλημμένων 
υποχρεώσεων)  κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης (της οποίας ο χαρακτήρας ως 
κατεπείγουσας αποφασίστηκε ομόφωνα) και εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό  θέμα της 
ημερήσιας διάταξης (και το οποίο αποφασίστηκε να συζητηθεί ομόφωνα καθώς κινδυνεύουν 
άμεσα και σοβαρά τα συμφέροντα του Δήμου και των κατοίκων της περιοχής) ανέφερε ότι 
εκδόθηκε η ΑΓΡΥΠ406/12.06.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία χορηγήθηκε άδεια για την ίδρυση 
και λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, στην εταιρεία «ΙΧΘΥΟΑΤΤΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  σε πλωτές 
εγκαταστάσεις θαλάσσιας έκτασης είκοσι (20) στρεμμάτων στη θέση 
«Ακρωτήριο Πούντα», κόλπου Αλκυονίδων εντός των ορίων του Δήμου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας.  Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας είναι αντίθετος με τη 
δημιουργία και λειτουργία τέτοιας μονάδας στην πιο πάνω περιοχή. Η 
εγκατάσταση μίας τέτοιας μονάδας θα προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο στο 
περιβάλλον και στην δημόσια υγεία των πολιτών του Δήμου και θα επιφέρει 
σημαντική ζημία στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Για τον λόγο αυτό, ο 
Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας προσβάλλει ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας την πιο πάνω απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με σκοπό την νομική υποστήριξη των ισχυρισμών του Δήμου 
για τη διαφύλαξη των συμφερόντων του τόπου.  

Για την υπεράσπιση του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει 
δικηγόρο με πάγια αντιμισθία προτείνεται ο διορισμός του δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω 
Αντωνίου Βγόντζα του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών στην οδό Μασσαλίας αριθ. 18 (ΑΜ 4403 
ΔΣΑ) προκειμένου να καταθέσει αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής κατά της πιο πάνω 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και να παρασταθεί κατά 
τη συζήτηση της πιο πάνω υπόθεσης και να υποβάλλει υπομνήματα, καθώς και κάθε αίτηση ή 
δήλωση σχετική με την ανωτέρω υπόθεση.  

Η οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 
1. Την εισήγηση του Αντιπροέδρου. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 
3. Όλο το σχετικό φάκελο. 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Με 3 ψήφους υπέρ και μία ψήφο παρών (του Αντιπροέδρου κου Αδάμ Μελέτιου καθώς ο 
Δήμος δεν πήρε προσφορές από άλλους δικηγόρους και δεν θεωρεί την αμοιβή λογική γιατί δεν 
υπάρχουν άλλες προσφορές) 

 
1. Διορίζει τον δικηγόρο Αθηνών Αντώνιο Βγόντζα του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών στην 

οδό Μασσαλίας αριθ. 18 (ΑΜ 4403 ΔΣΑ) ειδικό πληρεξούσιο και αντίκλητο του Δήμου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας, και στον οποίο παρέχει τις πιο κάτω ειδικές εντολές όπως αντί του Δήμου 
και για λογαριασμό του:  
        Α). Να καταθέσει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας: (α) αίτηση ακύρωσης και (β) 
αίτηση αναστολής κατά της ΑΓΡΥΠ406/12.06.2015 απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία χορηγήθηκε άδεια για 
την ίδρυση και λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, στην εταιρεία 
«ΙΧΘΥΟΑΤΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
σε πλωτές εγκαταστάσεις θαλάσσιας έκτασης είκοσι (20) στρεμμάτων στη θέση 
«Ακρωτήριο Πούντα», κόλπου Αλκυονίδων εντός των ορίων του Δήμου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας.   

Β). Να υποβάλει υπομνήματα καθώς και κάθε αίτηση ή δήλωση σχετική με την ανωτέρω 
υπόθεση. 
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Γ).  Να παρίσταται ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας (Επιτροπή Αναστολών) για τη 
συζήτηση της αίτησης αναστολής όταν και όπου αυτή ορισθεί με πράξη του πιο πάνω 
Δικαστηρίου.  

2. Εγκρίνει τη δαπάνη αμοιβής του πιο πάνω δικηγόρου για την κατάθεση της αίτησης 
ακύρωσης, την κατάθεση της αίτησης αναστολής, την υποβολή υπομνήματος για την 
υποστήριξη της αίτησης αναστολής και την παράστασή του για την υποστήριξη της αίτησης 
αναστολής , η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00 ευρώ. 

 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 277 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Ο Αντιπρόεδρος  
ΑΔΑΜ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 2.11.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

Τα μέλη : 
1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 
2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
3. Ρόκας Περικλής 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


