ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 51ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 341/2017
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 31 του μήνα Οκτωβρίου του έτους
2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ. 24554/27-10-17 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα
μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 11 της Ημερήσιας Διάταξης: Ενημέρωση Ο.Ε. για την υπ΄ αριθ. Α 610/2017 απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου Πατρών και τυχόν άσκηση έφεσης κατά αυτής, ενώπιον του Σ.τ.Ε., από δικηγόρους
του Δήμου
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε
Καρύδη Μαυρέτα, Δικηγόρος του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου Μαυρέτας Καρύδη, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση μου η αριθ’ Α610/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών μεταξύ των
διαδίκων της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας ΑΕ» και του Δήμου Λευκάδας.
Στην ως άνω απόφαση μεταξύ άλλων εμπεριέχονται τα ακόλουθα:
Με την απόφαση 378/19-11-2012 του Δ.Σ του Δήμου Λευκάδας αποφασίσθηκε η επιβολή τέλους χρήσεως
κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2013, το οποίο προσδιορίσθηκε σε 20 ευρώ ετησίως για κάθε στύλο
ηλεκτροδοτήσεως της ΔΕΗ και σε 100 ευρώ ετησίως για κάθε πίλαρ της ΔΕΗ, που είχαν τοποθετηθεί στους
κοινόχρηστους χώρους του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου, καθώς και στα εκτός σχεδίου, που
βρίσκονταν εντός των διοικητικών ορίων του. Με βάση την απόφαση αυτή διενεργήθηκε στις 2/9/2014 η
προσβαλλόμενη εγγραφή στο βεβαιωτικό κατάλογο υπόχρεων καταβολής τέλους χρήσεως κοινόχρηστων
χώρων, έτους 2014,του καθού Δήμου, για ποσό 181.000 (158.000,00+23.000,00)ευρώ συνολικώς (7.900 στύλοι
χ20 ευρώ=158.000,00 και 230 πίλαρ χ100 ευρώ =23.000,00.
Κατά της εγγραφής η προσφεύγουσα εταιρεία άσκησε την κρινόμενη προσφυγή, με την οποία ζητά την
ακύρωση, άλλως την τροποποίησή της, προβάλλοντας ότι δεν είναι νόμιμη, μεταξύ άλλων και διότι ως καθολική
διάδοχος της ΔΕΗ ΑΕ απαλλάσσεται κατά νόμο (άρθρα 13 παρ.9 του β.δ της 24/9-20/10/1958,12 παρ.2 του
αν.ν1672/1951,9 του ν.2941/2001 και 123 του ν.4001/2011)από την υποχρέωση καταβολής τέλους χρήσεως
κοινόχρηστων χώρων. Ο λόγος αυτός είναι, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν αναλυτικώς στη σκέψη 7, νόμω και
ουσία βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός απορριπτομένου ως αβασίμου του αντίθετου ισχυρισμού του καθού
Δήμου, σύμφωνα με τον οποίο μετά τη μετατροπή της, δικαιοπαρόχου της προσφεύγουσας ΔΕΗ σε ανώνυμη
εταιρεία και την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο, αυτή απέβαλε το χαρακτήρα της δημόσιας
κοινωφελούς υπηρεσίας και δεν εξαιρείται πλέον της σχετικής υποχρεώσεως, καθόσον τα φορολογικά προνόμια
που απολάμβανε έως τότε έπαυσαν να ισχύουν, λόγω του κερδοσκοπικού χαρακτήρα της. Κατ’ακολουθίαν
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ακυρώνει τη με αριθμό 443/2/9/2014 εγγραφή της προσφεύγουσας εταιρείας στο βεβαιωτικό κατάλογο τέλους
χρήσεως κοινόχρηστων χώρων, έτους 2014, του Δήμου Λευκάδας.
Επειδή η ως άνω απόφαση επιδόθηκε στις 18-10-2017 και αρχίζει να εκπνέει η προθεσμία των ενδίκων μέσων
κατ’ αυτής.
Επειδή ο Δήμος Λευκάδας έχει έννομο συμφέρον προς τούτο να σκήσει αίτηση αναίρεσης κατά της ως άνω
απόφασης
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Να χορηγηθεί εντολή στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για άσκηση ή μη αίτησης
αναίρεσης κατά της αριθ’ Α610/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, εν γένει δε να παρασταθεί
και να εκπροσωπήσει το Δήμο Λευκάδας και να υποστηρίξει αυτήν (αίτηση αναίρεσης) ενώπιον του ΣτΕ όποτε
και όταν ήθελε αυτή προσδιορισθεί, με κάθε νόμιμο μέσο καταθέτοντας υπόμνημα τυχόν πρόσθετους λόγους
και οιαδήποτε διαδικαστική πράξη ήθελε απαιτηθεί.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
Χορηγεί εντολή στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για άσκηση 0αίτησης αναίρεσης
κατά της αριθ’ Α610/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, εν γένει δε να παρασταθεί και να
εκπροσωπήσει το Δήμο Λευκάδας και να υποστηρίξει αυτήν (αίτηση αναίρεσης) ενώπιον του ΣτΕ όποτε και
όταν ήθελε αυτή προσδιορισθεί, με κάθε νόμιμο μέσο, καταθέτοντας υπόμνημα τυχόν πρόσθετους λόγους και
οιαδήποτε διαδικαστική πράξη ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 341/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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