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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 33η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  1524/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-07-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 651635 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 07-07-2022. 
 

Θέμα 3ο  
Εισήγηση για την έγκριση ή μη της ασκηθείσας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. εισαγ. ΠΡ2592/2022 Προσφυγής της Περιφέρειας Αττικής, με 
σωρευθέν κατά νόμο αίτημα για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, κατά του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής και κατά τη εγγραφής στους υπ’ αρ. 1405/2022, 1406/2022 και 1407/2022  
βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τέλη Δ.Τ., Δ.Φ. και Τ.Α.Π. από 
λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (Δ.Ε.Η.). 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Αγγέλης Σπυρίδων 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Σκουλά, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Σας διαβιβάζουμε άπαντα τα ανωτέρω έγγραφα και σας εκθέτουμε τα εξής: 

Την 09-05-2022 διαβιβάστηκαν, με το υπό σχετ. 1  έγγραφο, στο Γραφείο μας τα ανωτέρω 
αναφερόμενα αποσπάσματα βεβαιωτικών καταλόγων, βάσει των οποίων ο ανωτέρω Δήμος 
γνωστοποιούσε ότι έχει προκύψει εγγραφή σε βάρος της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ανατολικής Αττικής, για «τέλη από ανείσπρακτα Δ.Ε.Η.»  με συνολικά ποσά 960,97€ για τέλη Δ.Τ., 
136,54€ για τέλη Δ.Φ. και 129,13€ για τέλη Τ.Α.Π. αντίστοιχα, από λογαριασμούς κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος (Δ.Ε.Η.), χρονικών περιόδων των ετών 2017 και 2018, σχετικά με μισθωμένο 
ακίνητο επί της οδού Κλεισθένους 35 στην Αγία Παρασκευή με αριθμούς παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας 713022004 026 και 703109635 021.  

Σύμφωνα με το ανωτέρω υπ’ αρ. 398674/09-05-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών 
ΠΕΑΑ,  τα ως άνω σχετικά ποσά έχουν εξοφληθεί, βάσει των χρηματικών ενταλμάτων που 
αναφέρονται στους συνημμένους στο έγγραφο αυτό πίνακες, προς τούτο δε ζητείτο από το 
Γραφείο μας να προβεί  στις δικές του  ενέργειες.  

Με το υπό σχετ. 2 έγγραφό μας ζητήσαμε διευκρινίσεις  και συμπληρωματικά στοιχεία, 
σημειώνοντας ότι η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής λήγει την 11-05-2022, καθώς από τα 
αποσπάσματα των ως άνω  βεβαιωτικών καταλόγων, που μας διαβιβάστηκαν, προέκυπτε ότι αυτά 
είχαν κοινοποιηθεί στην ως άνω Υπηρεσία την 11-04-2022. 

 Ακολούθως, προκειμένου να μην απολεσθεί η προθεσμία ασκήσαμε άμεσα προσφυγή 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σωρεύοντας κατά νόμο και αίτημα για 
συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς κατά των σχετικών εγγραφών στους βεβαιωτικούς 
καταλόγους, προβάλλοντας αφενός μεν λόγους τυπικής ακυρότητας των προσβαλλομένων 
εγγραφών, αφετέρου δε ότι τα σχετικά ποσά έχουν εξοφληθεί σύμφωνα με τις απόψεις της Δ/νσης 
Οικονομικών ΠΕΑΑ. 

Με το υπό σχετ. 3 έγγραφό μας προς τη Δ/νση Οικονομικών ΠΕΑΑ, κοινοποιηθέν και στη 
Γενική Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής ενημερώσαμε περί της ασκηθείσας προσφυγής 
και ζητήσαμε να διαβιβαστούν στο Γραφείο μας τα απαραίτητα πρόσθετα στοιχεία, προκειμένου το 
ζήτημα να εισαχθεί στην Επιτροπή Σας  για την έγκριση ή μη της ασκηθείσας προσφυγής.  

Με το υπό σχετ. 5 έγγραφο, διαβιβάστηκαν στο Γραφείο μας τα αναφερόμενα σε αυτό 
στοιχεία, μεταξύ των οποίων, φωτοαντίγραφα λογαριασμών ΔΕΗ των αντίστοιχων περιόδων (πλην 
ελαχίστων εξαιρέσεων), στους οποίους εμφαίνονται τα ποσά ΤΑΠ, ΔΤ και ΔΦ, τα οποία σύμφωνα 
με τα σχετικά έγγραφα της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕΑΑ έχουν εξοφληθεί, βάσει αντίστοιχων 
χρηματικών ενταλμάτων, καθώς και ανεξόφλητα ποσά για παροχή ρεύματος, τα οποία σύμφωνα 
με το εν λόγω έγγραφο έχουν επίσης εξοφληθεί. Ειδικότερα, όπως σημειώνει η Δ/νση Οικονομικών 
ΠΕΑΑ στο ως άνω υπό σχετ. 5 έγγραφό της, σύμφωνα και με το σχετικό απαντητικό ηλεκτρονικό 
μήνυμα του Τομέα Διαχείρισης Πελατών Δημοσίου της ΔΕΗ, για τη μεν υπ’  αρ. 713022004 
παροχή έχει λυθεί η σχετική σύμβαση και δεν εκκρεμεί κάποια οφειλή, ενώ η  με αρ. 703109635 
παροχή έχει ενταχθεί στον ενιαίο πολλαπλό της Περιφέρειας Αττικής και δεν υφίσταται για αυτήν 
ληξιπρόθεσμη οφειλή,  
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 
3852/2010, όπως ισχύει, για την έγκριση  ή μη της ασκηθείσας ενώπιον του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. εισαγ. ΠΡ2592/11-05-2022 Προσφυγής της Περιφέρειας 
Αττικής, με σωρευθέν κατά νόμο αίτημα για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, κατά του Δήμου 
Αγίας Παρασκευής και κατά της εγγραφής στους υπ’ αρ. 1405/2022, 1406/2022 και 1407/2022  
βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αγίας Παρασκευής. 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
την έγκριση της ασκηθείσας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. 
εισαγ. ΠΡ2592/11-05-2022 Προσφυγής της Περιφέρειας Αττικής, με σωρευθέν κατά νόμο αίτημα 
για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, κατά του Δήμου Αγίας Παρασκευής και κατά της 
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εγγραφής στους υπ’ αρ. 1405/2022, 1406/2022 και 1407/2022  βεβαιωτικούς καταλόγους του 
Δήμου Αγίας Παρασκευής. 

 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την 

ψηφοφορία.  
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Αγγέλης Σπυρίδων 
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