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Θ Ε Μ Α  9ο :΄Ασκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. Α711/2020 απόφασης Μονο
          μελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 29η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2021,
ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη και ώρα 09:00 (έναρξη) έως 09:30 (λήξη) συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση,  δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με
την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του
κορωνοϊού),  μετά την υπ'  αριθμ.  10176/25-06-2021 πρόσκληση, του Προέδρου κ.
Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε
ένα  μέλος  της,  καθώς  και  στους  Προέδρους  των   Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)
μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6).

Δήλωσαν  συμμετοχή  οι:1.Γκιώνης  Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,
2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Γεωργίου  Αθανάσιος,
5.Μουζάκης  Αθανάσιος,  6.Γλυκοφρύδης  Ιωάννης  στη  θέση  του  τακτικού
Σταυρόπουλου Κων/νου ο οποίος απουσιάζει.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή  η δ.σ. Κορδαλή Σωτηρία και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
των Κοινοτήτων.

Συζητουμένου του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε
υπόψη  των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  τον  οικείο  φάκελο  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα εξής :

1.Η υπ΄αριθμ. Α711/2020 απόφαση του Διοικ. Πρωτοδικείου Κορίνθου (1ο Τμ.
Μονομελές) με την οποία έγινε δεκτή η με αριθμό καταχώρησης  ΑΚ410/19-12-2018
ανακοπή  του  Μελετίου  Μουστάκα  του  Στυλιανού,  και  με  την  οποία  ακυρώνει  τις
υπ΄αριθμ.  α)  30/19-09-2002,  3/04-02-2002,  70/17-08-2001,  27/08-05-2003,  46/02-
09-2003 & 19/19-06-2002 πράξεις ταμειακής βεβαίωσης και β) το 20659/04-12-2018
κατασχετήριο της Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου μας.

2.Η  υπ΄αριθμ.  186/2021  (ΑΔΑ  ΩΦΟ7ΩΛ3-ΗΒΨ)  απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής περί διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει
για  την άσκηση ή μη έφεσης κατά της ανωτέρω Α711/2020 απόφασης του Διοικ.
Πρωτ. Κορίνθου.

3.Η  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  Δήμου  9700/17-06-2021  γνωμοδότηση  της
πληρεξουσίας δικηγόρου στην οποία αναφέρεται, ότι η ανωτέρω δικαστική απόφαση
δέχτηκε  την  ανακοπή  και  τους  πρόσθετους  λόγους  ανακοπής  του  ανακόπτοντα
Μελετίου  Μουστάκα  του  Στυλιανού,  καθώς,  σύμφωνα  με  την  αιτιολογία  της,  δεν
προέκυψε από κανένα στοιχείο, ότι οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Δήμου
περί επιβολής τελών ύδρευσης για τα έτη 2001 -2003 και οι αντίστοιχοι βεβαιωτικοί
κατάλογοι  κοινοποιήθηκαν  στον  ανακόπτοντα  και  επομένως,  σύμφωνα  με  το
σκεπτικό της απόφασης δεν έχει οριστικοποιηθεί ο σχετικός νόμιμος τίτλος πριν από
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την έκδοση  των προσβαλλόμενων πράξεων ταμειακής βεβαίωσης.  Εξ αυτού του
λόγου  ακύρωσε  το  υπ΄αριθμ.  20659/04-12-2018  κατασχετήριο  του  Δήμου  και  τις
πράξεις ταμειακής βεβαίωσης από τις οποίες προέκυπταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
του ανακόπτοντος Μελετίου Μουστάκα του Στυλιανού. Πλην όμως, από τα αρχεία του
Δήμου,  προκύπτει  ότι  είχαν αποσταλεί  στον ανωτέρω ανακόπτοντα ειδοποιητήρια
των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τον Δήμο.  Για τον λόγο αυτό ο Δήμος θα
πρέπει να ασκήσει έφεση κατά της υπ΄αριθμ.  Α711/2020 απόφασης του Μον. Διοικ.
Πρωτ.  Κορίνθου καθότι υπάρχουν  πολύ σοβαρές πιθανότητες ευδοκίμησής της.

4.Η οικονομική προσφορά της δικηγόρου κας Μπερσίμη Σοφίας εξ € 691,00.
5.Η  υπ΄αριθμ.  10481/29-06-2021  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης,  ποσού

691,00 €, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-499.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις διατάξεις

του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

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

Την άσκηση έφεσης  κατά της υπ΄αριθμ.  Α711/2020 απόφασης του Μον.
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου με την οποία έγινε δεκτή η ανακοπή του Μελετίου
Μουστάκα του Στυλιανού για βεβαιωμένες οφειλές από τέλη ύδρευσης, καθώς και οι
πρόσθετοι  λόγοι,   και  ακυρώθηκαν οι  α)  30/19-09-2002,  3/04-02-2002,  70/17-08-
2001, 27/08-05-2003, 46/02-09-2003 & 19/19-06-2002 πράξεις ταμειακής βεβαίωσης
και β) το 20659/04-12-2018 κατασχετήριο της Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου
μας για τις οφειλές  του ανακόπτοντα από τέλη ύδρευσης.

Εγκρίνει  την  αμοιβή  της  δικηγόρου,  βάσει  των  ελαχίστων  δικηγορικών
αμοιβών,  στο ποσόν των 691,00 €.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 208/2021.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Σακελλαρίου Αναστάσιος

2.Γεωργίου Αθανάσιος

3.Παπαθανασίου Αθανάσιος
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

4.Μουζάκης Αθανάσιος

5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης
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