
Αριθμός Πρακτικού 26

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  08-07-2019

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ.

Πνευματικό,  Δήμαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζήμο  Κωνσταντίνο,  3)Βλάσση  Δημήτριο,

4)Φαρμάκη  Γεώργιο,  5)Ζώγκο  Ανδρέα,  6)Μπάκουλη  Δημήτριο,  7)Νανόπουλο  Βασίλειο,

8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με

τις  α)σε  ορθή  επανάληψη  με  αριθμό  75/2017,  β)με  αριθμό  76/2017  και  γ)με  αριθμό  90/2018

αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 8η Ιουλίου 2019, ημέρα της

εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 23060/04-

07-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα

από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση

Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδρ.

5)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Ζήμος Κων., 4)Μπάκουλη Δημ..

         Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 298  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί άσκησης

ή μη ένδικων μέσων σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου» υπενθυμίζει  στα μέλη της Επιτροπής

την αριθμ. 28/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος

του  Δήμου  η  δικηγόρος  Κορίνθου  κ.  Γιώτη  Μαρία,  με  την  εντολή  να  εκπροσωπήσει  το  Δήμο

Κορινθίων ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Κορίνθου  κατά  την  συζήτηση της με  αριθμό

κατάθεσης δικογράφου 110/ΤΜ110/2017 έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου

του Αριστείδη Μαγγιώρου του Γεωργίου κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της υπ' αριθμ. 981/2013

οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Κορίνθου περί ακύρωσης της με αριθμό 135/2013 διαταγής

πληρωμής της Ειρηνοδίκη Κορίνθου. 

Ακολούθως θέτει υπόψη των μελών την επί της ως άνω εφέσεως με αριθμό 175/2019 απόφαση

Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, η οποία εξαφανίζει την με αριθμό 981/2013 οριστική απόφαση

του Ειρηνοδικείου Κορίνθου (διαδικασία πιστωτικών τίτλων), δικάζει την με αριθμό κατάθεσης 73/2013

ανακοπή του Δήμου, την οποία και απορρίπτει κατά το μέρος που στρέφεται κατά της με αριθμό

135/2013 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκη Κορίνθου, δέχεται την εν λόγω ανακοπή του Δήμου
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κατά το μέρος που στρέφεται κατά της από 1-2-2013 επιταγής προς πληρωμή, ακυρώνει την από 1-2-

2013 επιταγή προς πληρωμή συνταχθείσα κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου της με αριθμό 135/2013

διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκη Κορίνθου, μόνο κατά το κονδύλιο (369,00€) που αποτελεί την

αμοιβή του συντάξαντος αυτήν δικηγόρου, κατά το υπερβάλλον ποσό των 184,50€ και επικυρώνει την

από 1-2-2013 επιταγή προς πληρωμή ως προς τα υπόλοιπα ποσά.

Τέλος, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ.  23076/04-07-

2019 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Μαρίας Γιώτη, η οποία αναφέρει:

«…Δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 3/28/2018 Απόφασης της Διοικητικής Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Κορινθίων, ορίσθηκα ως πληρεξούσια Δικηγόρος, προκειμένου να εκπροσωπήσω τον Δήμο κατά

την συζήτηση της έφεσης των 1).Κων/νας Οικονόμου του Δημητρίου χας Αριστείδη Μαγγιώρου,

2).Ασημίνας Μαγγιώρου του Αριστείδη, 3).Δήμητρας Μαγγιώρου του Αριστείδη, ως κληρονόμων

του Αριστείδη Γεωρ. Μαγγιώρου, απάντων κατοίκων Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αλιστράτης, αρ.

28, κατά του Πρωτοβάθμιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», νομίμως εκπροσωπούμενου υπό του κ. Δημάρχου Κορινθίων, παριστάμενη κατά

την συζήτησή της και ενεργούσα προς το συμφέρον του Δήμου, όλες τις απαιτούμενες κατά νόμο

ενέργειες.

  Επί  της  προαναφερθείσας  από  8-9-2016  με  αριθμό  κατάθεσης  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου

Κορίνθου  37/2016,  και  αριθμό  κατάθεσης  ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Κορίνθου

110/ΤΜ110/2017  έφεσης,  εξεδόθη  η  υπ΄  αριθμ.  175/2019  οριστική  απόφαση του  Μονομελούς

Πρωτοδικείου Κορίνθου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, η οποία έκανε δεκτή την έφεση,

και επικύρωσε την υπ΄ αριθμ. 135/2013 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κορίνθου.  Εντός 30

ημερών από την προς υμάς επίδοση η απόφαση καθίσταται αμετάκλητη, δε χωρεί άσκηση άλλου

ένδικου μέσου και ως εκ τούτου πρέπει  να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την

πληρωμή του οφειλόμενου ποσού….»

  Κατόπιν  των  ανωτέρω  και  προκειμένου  να  υποστηριχθούν  τα  συμφέροντα  του  Δήμου,  ο

Πρόεδρος προτείνει να μην ασκηθεί από πλευράς Δήμου κανένα ένδικο μέσο κατά της με αριθμό

175/2019 οριστικής απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου επί της από 8-9-2016 έφεσης

του  Αριστείδη  Μαγγιώρου  κατά  Δήμου  Κορινθίων  και  κατά  της  με  αριθμό  981/2013  οριστικής

απόφασης  Ειρηνοδικείου  Κορίνθου,  διότι  ο  Δήμος  δεν  έχει  έννομο  συμφέρον  να  ασκήσει

περαιτέρω  ένδικα  μέσα,  εφόσον,  σύμφωνα  με  την  ως  άνω  γνωμοδότηση  της  πληρεξούσιας

δικηγόρου  του  Δήμου,  δε  χωρεί  άσκηση  άλλου  ένδικου  μέσου  κατά  αυτής  κι  ως  εκ  τούτου

καθίσταται αμετάκλητη, και να συμμορφωθεί ο Δήμος με το διατακτικό αυτής.

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη την ανωτέρω

εισήγηση του Προέδρου, το υπ' αριθμ. πρωτ. 23076/04-07-2019 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας

δικηγόρου  του  Δήμου  κ.  Μαρίας  Γιώτη,  την υπ'  αριθμ.  175/2019  Απόφαση  του  Μονομελούς
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Πρωτοδικείου Κορίνθου, τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, καθώς και

κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης, 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Να μην  ασκήσει ο Δήμος  Κορινθίων κανένα ένδικο  μέσο κατά  της  με  αριθμό  175/2019

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου επί της από 8-9-2016 έφεσης του Αριστείδη

Μαγγιώρου  κατά  Δήμου  Κορινθίων  και  κατά  της  με  αριθμό  981/2013  οριστικής  απόφασης

Ειρηνοδικείου Κορίνθου, διότι ο Δήμος δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει περαιτέρω ένδικα

μέσα,  εφόσον δε χωρεί  άσκηση άλλου ένδικου μέσου κατά αυτής κι  ως εκ τούτου καθίσταται

αμετάκλητη, και να συμμορφωθεί ο Δήμος με το διατακτικό αυτής, όπως ακριβώς και αναλυτικά

αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 23076/04-07-2019

γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου για την εν λόγω υπόθεση κ. Μαρίας Γιώτη.

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/298/2019.-  

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 17-07-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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