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                                                                                                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
       ΝΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
              Δ Η Μ Ο Σ                                                                                         
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ                                 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  22   
          ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                                                                                                                                                                                
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   140/2016 
 
      ΘΕΜΑ 8ο : «Έγκριση εφέσεων κατά των υπ΄αριθ. 64, 65, 66, 67, 88, 
                               89, 90, 91, 103  και 104/2016  αποφάσεων  Διοικητικού 
                               Πρωτοδικείου  Κορίνθου,  με  τις  οποίες έγιναν  δεκτές 
                               προσφυγές της εταιρείας SULPHUR  ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  
                               κατά Δήμου » 
 

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 25η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα 
και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την 
υπ' αριθ. 12894/21-07-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - 
Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, 
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 
επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), ο κ. 
Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεωργίου Χαράλαμπος – Αντιπρόεδρος, 2.Ράτης Σπυρίδων, 
3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος (β΄ αναπληρωματικό μέλος, ο 
οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος που απουσιάζει, κ. Παντελέου Κων/νο). 
 
Α π ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Δόσχορης 
Κων/νος, 3. Στάμου Γεώργιος.  
 Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα εξής:  

1. Η υπ΄ αριθ. 156/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
διορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κων/νος, 
προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Κορίνθου κατά την συζήτηση των με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 2/15-01-2007, 
25/15-02-2007, 28/02-03-2007, 34/13-04-2007, 56/25-05-2007, 66/14-06-2007, 
67/19-07-2007, 87/12-09-2007, 88/12-09-2007, 98/17-10-2007, 111/15-11-2007, 
116/19-12-2007, 3/18-01-2008, 6/21-02-2008 & 20/19-03-2008 προσφυγών της 
εταιρείας SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. κατά του Δήμου μας, για επιβολή τελών 
καθαριότητας και φωτισμού. 

2. Οι υπ΄ αριθ. 64, 65, 66, 67, 88, 89, 90, 91, 103 και 104/2016 Αποφάσεις 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, με τις οποίες έγιναν δεκτές οι ανωτέρω 
προσφυγές της εταιρείας . 

     3.Το γεγονός ότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου έχει καταθέσει 
εμπροθέσμως εφέσεις κατά των ανωτέρω δικαστικών Αποφάσεων. 

    Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τις 
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διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της   

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α 

 
Εγκρίνει τις ασκηθείσες εφέσεις από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου κ. 

Κων/νο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κατά των υπ΄ αριθ. 64, 65, 66, 67, 88, 89, 90, 91, 103 και 
104/2016 Αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, με τις οποίες έγιναν 
δεκτές οι ανωτέρω προσφυγές της εταιρείας SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  κατά του 
Δήμου μας για επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού.  

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  140/2016. 

                                 
 
           Ο Αντιπρόεδρος                     Τα Μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής                        ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος                      

         
                                                                                       ΡΑΤΗΣ Σπυρίδωνας                                   
                                                                    
                                                                                       ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος    
     ΓΕΩΡΓΙΟΥ   Χαράλαμπος                                           
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