ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 1ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 3/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 15 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/ΓΠ.οικ.: 1293/8.1.2021 (ΦΕΚ 30/8.1.2021 τεύχος Β'), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από
την αριθ. πρωτ: 806/11-1-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Βικέντιος Νικόλαος
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Μαργέλη Μαρία
3 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
3
4 Γιαννιώτης Παναγιώτης
4
5 Τσιρογιάννης Γεώργιος
5
6 Γαζής Νικόλαος (αναπληρ.)
6
7 Γαζής Αναστάσιος
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 ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Η κα Μαργέλη Μαρία, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 2 θέµα Ε.Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
Ο κ. Γαζής Νικόλαος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κα
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, στα δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆.
ο
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 1 θέµα της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα
Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010), παράστασης, εκπροσώπησης και υποστήριξης της αίτησης του ∆ήµου
Λευκάδας για την αναίρεση της αριθ’ Α610/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών που στρέφεται
κατά της ∆Ε∆∆ΗΕ η οποία εκδικάζεται ενώπιον του B’τµήµατος του ΣτΕ στη συνεδρίαση της 27-1-2021 ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή δικάσιµο.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα Μαυρέτα Καρύδη,
δικηγόρο του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την εξής γνωµοδότησή της επί του θέµατος:
«Περιήλθε εις γνώση µου η αίτηση µε αριθµό καταθέσεως Ε3512/2017 της Προέδρου του Συµβουλίου της
Επικρατείας, ώστε να εκδικασθεί η αίτηση του ∆ήµου Λευκάδας κατά της Ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία
<<∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής ενέργειας ΑΕ και διακριτικό τίτλο <<∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ>> η
οποία µεταξύ άλλων αναφέρει ότι:
Επειδή µε βάση τόσον τα προεκτεθέντα πραγµατικά περιστατικά όσο και την νοµολογία και σύµφωνα µε τις
προαναφερόµενες διατάξεις και σκέψεις, και µε δεδοµένο ότι τα τέλη καθαριότητας όσο και τα τέλη φωτισµού, από
της ισχύος του ν.1829/1989, έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, η απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου
για τον καθορισµό, κατά κατηγορίες υπόχρεων, συντελεστών των τελών καθαριότητας, τα οποία αποτελούν βάση
για τον καθορισµό των τελών φωτισµού, είναι πλήρως αιτιολογηµένη µε οικονοµικούς όρους που έχουν σχέση µε
τη χρήση των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, αλλά και µε κοινωνικό-οικονοµικά κριτήρια.
Ελέγχεται µόνο από της απόψεως της υπάρξεως µιας, κατά προσέγγιση, αναλογικής σχέσεως µεταξύ
προβλεπόµενων εσόδων και εξόδων των σχετικών δηµοτικών η κοινοτικών υπηρεσιών,(η οποία αναλογική σχέση)
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επιτυγχάνεται µε την παράθεση των προβλεπόµενων ποσών των εσόδων και εξόδων της δηµοτικής υπηρεσίας
καθαριότητας, για το έτος για το οποίο πρόκειται.
Επειδή η µε αριθµό 443/2014 εγγραφή της προσφεύγουσας στο βεβαιωτικό κατάλογο του ∆ήµου
Λευκάδας για την καταβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων ποσού 181.000,00 ευρώ για το οικονοµικό έτος
2014 είναι πλήρως νόµιµη αιτιολογηµένη και βάσει της αριθ’ 378/2012 απόφασης του ∆.Σ του ∆ήµου Λευκάδας και
επιπλέον ανάλογη µε τις υπηρεσίες που παρέχει ο ∆ήµος προς όλους τους πολίτες του ∆ήµου Λευκάδας και κατ’
επέκταση στις κοινόχρηστες θέσεις που κατέχει η ∆Ε∆∆ΗΕ στην Λευκάδα και ανάλογα µε τα οφέλη που αποκοµίζει
από το πλήθος των ΠΥΛΑΡ και των στύλων της ως κερδοσκοπική εταιρεία εντός των ορίων του ∆ήµου Νοµού
Λευκάδας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Εξ όλων όσων ανωτέρω διαλαµβανόµενων προκύπτει ότι η αριθ’ 378/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου Λευκάδας εκτός του ότι έχει καταστεί γνωστή επισήµως προς την προσφεύγουσα σύµφωνα µε το αριθ’
28335/2/10/2013 διαβιβαστικό έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας. Επιπλέον έχει εγκριθεί και σύµφωνα µε το αριθ’
6/2013 πρακτικό επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.2463/2006 και επικυρωθεί πλήρως και παράγει όλες τις έννοµες
συνέπειες της.
Εισηγούµαι να τεθεί το θέµα στην Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας και να χορηγήσει εντολή
παράστασης, εκπροσώπησης και υποστήριξης της αίτησης
του ∆ήµου Λευκάδας για την αναίρεση της
αριθ’Α610/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών που στρέφεται κατά της ∆Ε∆∆ΗΕ η οποία
εκδικάζεται ενώπιον του B’τµήµατος του ΣτΕ στη συνεδρίαση της 27-1-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’
αναβολή δικάσιµο.
Εν γένει δε να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε οποιοδήποτε τρόπο ήθελε απαιτηθεί
είτε καταθέτοντας υπόµνηµα είτε οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική πράξη ήθελε απαιτηθεί.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης,
εκπροσώπησης και υποστήριξης της αίτησης του ∆ήµου Λευκάδας για την αναίρεση της αριθ’ Α610/2017
απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών που στρέφεται κατά της ∆Ε∆∆ΗΕ η οποία εκδικάζεται ενώπιον του
B’τµήµατος του ΣτΕ στη συνεδρίαση της 27ης-1-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή δικάσιµο.
Εν γένει δε να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε οποιοδήποτε τρόπο ήθελε απαιτηθεί
είτε καταθέτοντας υπόµνηµα είτε οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική πράξη ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 3/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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