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ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 80/2017
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για παράσταση ή μη σε ασκηθείσες εφέσεις του
Δήμου κατά αποφάσεων Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Κορίνθου, αναφορικά με την επιβολή τελών καθαριότητας και
φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στην εταιρεία
SULPHUR HELLAS Α.Β.Ε.Ε. και διορισμός πληρεξούσιου
δικηγόρου.
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα
την 21η του μηνός Απριλίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα
12:30, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ.
6776/21-04-2017 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 και τα επτά (7), ο κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ – Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης
Ευάγγελος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Νικολάου Σωτήριος, 5.Σακελλαρίου
Αναστάσιος, 6.Δόσχορης Κων/νος, 7.Γεωργίου Χαράλαμπος.
Α π ό ν τ ε ς : Ουδείς.
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ.
Πρόεδρος ενημέρωσε τα Μέλη ότι κλήθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση για τη συζήτηση
μεταξύ άλλων, και του ως άνω θέματος, με τίτλο: «Λήψη απόφασης για παράσταση ή μη
σε ασκηθείσες εφέσεις του Δήμου κατά αποφάσεων Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Κορίνθου, αναφορικά με την επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού και
φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στην εταιρεία SULPHUR HELLAS Α.Β.Ε.Ε. και
διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου», καθότι για όλες τις προαναφερόμενες εφέσεις έχει
προσδιορισθεί δικάσιμος, μετά από αναβολή, η 25η Απριλίου 2017, ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και ως τότε δεν θα συνεδριάσει τακτικά η Οικονομική
Επιτροπή.
Τα μέλη ομόφωνα αποφάσισαν ότι καλώς συνεδριάζουν έκτακτα, αποφαινόμενα
για το κατεπείγον του εν λόγω θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3
του Ν. 3852/2012.
Ακολούθως κι επί του ανωτέρω 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος
έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, τον οικείο φάκελο ο οποίος
περιλαμβάνει τα εξής:
1. Τις από 21-7-2014 (12 συνολικά στον αριθμό) ασκηθείσες, ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Τριπόλεως, εφέσεις του Δήμου, με αριθμούς καταχώρησης Πρ. 63, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 και 64/2014, κατά των υπ΄ αριθ. 139, 140, 141, 142, 143, 144,

145, 168, 169, 170, 171 και 172/2014 αντίστοιχα αποφάσεων Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Κορίνθου, με τις οποίες έγιναν δεκτές οι προσφυγές της εταιρείας
SULPHUR HELLAS Α.Β.Ε.Ε. περί ακύρωσης επιβολής τελών καθαριότητας και φωτισμού
καθώς και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ετών 2004 - 2005 και για τις οποίες, μετά
από αναβολή, έχει ορισθεί δικάσιμος η 25η Απριλίου 2017 ενώπιον του ανωτέρω
δικαστηρίου.
2. Την υπ΄ αριθ. 6808/11-04-2017 γνωμοδότηση του κ. Κωνσταντίνου Κων/νου
πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου (δυνάμει της υπ΄ αριθ. 132/2014 Απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής), σύμφωνα με την οποία είναι προς το συμφέρον του Δήμου η
παραίτηση εκ των άνω εφέσεων, καθότι αφενός το πιθανότερο είναι οι εν λόγω εφέσεις να
απορριφθούν, με αποτέλεσμα ο Δήμος να επιβαρυνθεί με τις δικαστικές δαπάνες του
δικηγόρου του καθώς και με τα δικαστικά έξοδα της αντιδίκου, και αφετέρου έτσι θα
καταστούν τελεσίδικες οι ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και
ακολούθως ο Δήμος δύναται να εντάξει τα επιδικασθέντα ποσά στο πρόγραμμα
επιδότησης ληξιπροθέσμων οφειλών, χωρίς επιβάρυνση για αυτόν.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
των μελών της

Αποφασίζει

Ομόφωνα

Να μην παρασταθεί κατά την συζήτηση των ασκηθεισών εφέσεων του Δήμου, κατά των
υπ΄ αριθ. 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 168, 169, 170, 171, και 172/2014
αποφάσεων Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, με τις οποίες έγιναν δεκτές
οι προσφυγές της εταιρείας SULPHUR HELLAS Α.Β.Ε.Ε. και αφορούν την ακύρωση
επιβολής τελών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων
κατά της ανωτέρω εταιρείας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 6808/11-04-2017 γνωμοδότηση
του κ. Κωνσταντίνου Κων/νου πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 80/2017.
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Τα Μέλη
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κων/νος

