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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 45η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2115/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 24-07-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 143736 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 19-07-2018. 
 

Θέμα 14ο εκτός ημερησίας διατάξεως 
Εισήγηση για τη λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη εφέσεως κατά της υπ. αριθμ. Α10547/2018 
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 25ο Μονομελές) 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Τζίβα Αιμιλία  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Δημάκος Δημήτρης 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για την υπ’ αριθμ. Πρωτ. οικ.133695/20.07.2018 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε εν μέρει δεκτή προσφυγή 
της εταιρείας με την επωνυμία «HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και μεταρρυθμίστηκε η υπ΄ αριθμ. Α10547/2018 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών εις 
τρόπον ώστε το πρόστιμο συνολικού ύψους 45.300 ευρώ που είχε επιβληθεί για παραβάσεις που 
αφορούν τη μη τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας λόγω έλλειψης άδειας διάθεσης υγρών και 
στερεών αποβλήτων, τη μη τήρηση βιβλίου παρακολούθησης των αερίων εκπομπών που 
προκαλούνταν από τους λέβητες καύσης diesel και τέλος τη μη λειτουργία της υφιστάμενης 
μονάδας επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και τη μη διενέργεια εργαστηριακών 
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μετρήσεων τουλάχιστον μία φορά το μήνα, των ποιοτικών παραμέτρων των αποβλήτων αυτών 
περιορίστηκε σε 34.000 ευρώ, καθόσον το δικαστήριο εδέχθη ότι η παράβαση της «έλλειψης 
άδειας διάθεσης στερεών αποβλήτων», ύψους 11.300 δεν αποδείχθηκε. (45.300-11.300=34.000) 
Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ τη λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη εφέσεως κατά 
της ως άνω αποφάσεως. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ. αριθμ. Α10547/2018 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 25ο Μονομελές). 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Αλεξίου Αθανάσιος  
Τζίβα Αιμιλία  
Χρυσικός Φώτιος 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
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