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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 51η̋/2017 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 18-9-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 379/2017

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Α/2181/2017 &
2180/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 18 του μηνό̋ Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα
13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από
τη με αριθ. πρωτ: 48805/14-9-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋) 2) Ελένη Καπουσίζογλου (τακτικό μέλο̋) 3) Άννα Γκρόζου
(τακτικό μέλο̋) 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) και 6)
Σταυρούλα Βαρλά (αναπληρωματικό μέλο̋ στη θέση του τακτικου μέλου̋ Κυριακή̋ Ντέρου).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1)Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋) 2) Κωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋) και 3) Ζαχαρία̋
Ζούπη̋ (τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το 3o θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ αναφέρθηκε στο υπ΄αριθ. 48513/13-9-2017
έγγραφο τη̋ Νομική̋ Υπηρεσία̋, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Την 8-12-2014 επιδόθηκαν στον Δήμο:
α) Η υπ΄αριθμ. A2181/2017 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Ζ΄Τριμελού̋) με την οποία έγινε
δεκτή η προσφυγή τη̋ ανώνυμη̋ εταιρεία̋ με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΟΛΠ Α.Ε.
κατά του ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, και ακυρώθηκε η εγγραφή τη̋ προσφεύγουσα̋ εταιρεία̋
στον βεβαιωτικό κατάλογο τελών καθαριότητα̋ και φωτισμού του Δήμου Κερατσινίου –Δραπετσώνα̋,
οικονομικού έτου̋ 2013, για ποσό τελών 864.753,08ευρώ.
β) Η υπ΄αριθμ. Α2180/2017 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Ζ΄Τριμελέ̋), με την οποία έγινε
δεκτή η προσφυγή τη̋ ανώνυμη̋ εταιρεία̋ με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ –ΟΛΠ Α.Ε
κατά του ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, και ακυρώθηκε η εγγραφή τη̋ προσφεύγουσα̋ εταιρεία̋
στον βεβαιωτικό κατάλογο τελών καθαριότητα̋ και φωτισμού του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνα̋,
οικονομικού έτου̋ 2013, για το ποσό τελών 1.602.144,41 ευρώ.
Οι ανωτέρω εγγραφέ̋ στου̋ βεβαιωτικού̋ καταλόγου̋ του Δήμου αφορούσαν την επιβολή στην ΟΛΠ ΑΕ του
τέλου̋ καθαριότητα̋ και φωτισμού.
Επειδή εν προκειμένω συντρέχουν νόμιμοι λόγοι ασκήσεω̋ αίτηση̋ αναιρέσεω̋ κατά των ω̋
άνω με αριθμού̋ A2181/2017 & Α2180/2017 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά
(Τμήμα Ζ΄Τριμελέ̋).
Δεδομένου ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο να αποφασίσει για την άσκηση
αίτηση̋ αναίρεση̋, κατ’ άρθρο 72, παρ.1 εδ. ιγ΄ του Ν.3852/2010, καλείσθε να πάρετε απόφαση για
την άσκηση ή μη τη̋ αίτηση̋ αναίρεση̋ κατά των ανωτέρω με αριθμού̋ A2181/2017 &
Α2180/2017 Αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώ̋ (Ζ΄ Τμήμα Τριμελέ̋), και να
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εξουσιοδοτήσετε του̋ Δικηγόρου̋ του Δήμου, Κων/νο Καραπαναγιώτη και Χρυσούλα Μυργιαλή, όπω̋ από
κοινού ή ο καθένα̋ του̋ χωριστά, να ασκήσουν την αίτηση αναίρεση̋ και εν γένει να προβούν σε όλε̋ τι̋
νόμιμε̋ ενέργειε̋ για τον χειρισμό των υποθέσεων αυτών.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο
έλαβε υπόψη:
1.Το προαναφερθέν έγγραφο
2.Το άρθρο 72, παρ.1 εδ. ιγ΄ του Ν.3852/2010
3.Την με αριθμό 2181/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Ζ΄Τριμελού̋)
4.Την με αριθμό 2180/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Ζ΄Τριμελού̋)
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋
Βρεττάκο̋ έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την άσκηση Αιτήσεων Αναίρεση̋ κατά των με αριθμών:
Α)2181/2017 Απόφαση̋ του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Ζ΄Τριμελού̋), με τι̋ οποία έγινε δεκτή η
προσφυγή τη̋ ανώνυμη̋ εταιρεία̋ με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΟΛΠ Α.Ε. κατά του
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, και ακυρώθηκε η εγγραφή τη̋ προσφεύγουσα̋ εταιρεία̋ στον
βεβαιωτικό κατάλογο τελών καθαριότητα̋ και φωτισμού του Δήμου
Κερατσινίου –Δραπετσώνα̋,
οικονομικού έτου̋ 2013, για ποσό τελών 864.753,08 ευρώ και
Β)2180/2017 Απόφαση̋ του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Ζ΄Τριμελέ̋), με τι̋ οποία έγινε δεκτή η
προσφυγή τη̋ ανώνυμη̋ εταιρεία̋ με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΟΛΠ Α.Ε. κατά του
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, και ακυρώθηκε η εγγραφή τη̋ προσφεύγουσα̋ εταιρεία̋ στον
βεβαιωτικό κατάλογο τελών καθαριότητα̋ και φωτισμού του Δήμου
Κερατσινίου –Δραπετσώνα̋,
οικονομικού έτου̋ 2013, για το ποσό τελών 1.602.144,41 ευρώ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (379).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 19-9-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

2

