
Αριθµός Πρακτικού 9

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  10-3-2020

     Η  Οικονοµική  Επιτρoπή  τoυ  ∆ήµoυ  Κoριvθίωv, πoυ  απoτελείται  από  τoυς  κ.κ.:  1)Βασίλειο

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  ∆ηµήτριο,  Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε

αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής

Επιτροπής  για  την  περίοδο  2019 -  2021 και  β)µε  αριθµό  30467/4-9-2019 απόφαση  ∆ηµάρχου

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 10η Μαρτίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 7860/5-3-2020 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 εννέα (9) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Μπίτζιος  ∆ηµ.,  4)Κόλλια  Κων.,

5)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευµατικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 8)Σταυρέλης Νικ., 9)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς 

Ουδείς.

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ    101  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος  το  15ο  θέµα της ηµερήσιας  διάταξης  «Περί

άσκησης ή µη ένδικων µέσων σε δικαστικές υποθέσεις του ∆ήµου» υπενθυµίζει  στα µέλη της

Επιτροπής την υπ' αριθµ. 3/17/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η υπ'

αριθµ.  Πρωτ.  2293/23-01-2020  (Α∆Α:ΩΗ3ΖΩΛ7-Ο2Σ)  απόφαση  του  ∆ηµάρχου  Κορινθίων  περί

Ορισµού πληρεξούσιου δικηγόρου του ∆ήµου,  µε την οποία  ορίστηκε  πληρεξούσιος δικηγόρος του

∆ήµου Κορινθίων η δικηγορική εταιρεία µε την επωνυµία «Π. Μάρκελλος – Ε. Τρυφωνοπούλου – Μ.

Μαρκέλλου  ∆ικηγορική  Εταιρεία»  και  συγκεκριµένα  τα  µέλη  αυτής  κ.κ.  Μάρκελλος  Παύλος  και

Τρυφωνοπούλου Ελισσάβετ, δικηγόροι Κορίνθου, µε την εντολή  είτε από κοινού είτε ξεχωριστά να

ασκήσουν Έφεση ενώπιον του αρµόδιου δευτεροβάθµιου δικαστηρίου του ∆ήµου Κορινθίων κατά της

µε  αριθµό  377/2019 απόφασης  Μονοµελούς  Πρωτοδικείου  Κορίνθου  επί  της  από  12-11-2015 µε

αριθµό κατάθεσης δικογράφου 787/ΤΜ787/2015 αγωγής του Βασίλειου Τσαβαλιά του Κωνσταντίνου
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κατά ∆ήµου Κορινθίων  και κατά Βασίλειου Τσαβαλιά του Κωνσταντίνου και να  ενηµερώσουν τον

∆ήµο σχετικά.

     Ακολούθως,  ο  Πρόεδρος  θέτει  υπ'όψιν  των  µελών  την  υπ'  αριθµ.  πρωτ.7833/5-3-2020

γνωµοδότηση του  πληρεξούσιου  δικηγόρου  του  ∆ήµου  κ.Μάρκελλου  Παύλου  -µέλους  της

δικηγορικής εταιρείας «Π. Μάρκελλος – Ε. Τρυφωνοπούλου – Μ. Μαρκέλλου ∆ικηγορική Εταιρεία»

επί του ανωτέρω θέµατος, η οποία έχει ως εξής : 

        “Με την υπ΄αριθµ. 377/2019 οριστική απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου ο
∆ήµος υποχρεώθηκε να καταβάλει στον ενάγοντα Βασίλειο Τσαβαλιά το συνολικό ποσό των 116.535

€  νοµιµοτόκως  από την επίδοση  της αγωγής και κηρύχθηκε η ως άνω απόφαση εν µέρει προσωρινά
εκτελεστή για το ποσό των 20.000 €.

Κατά της άνω απόφασης η οποία κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο στις 24-12-2019 µου δόθηκε
εντολή να ασκήσω  για λογαριασµό του ∆ήµου έφεση. Πράγµατι ασκήθηκε  η µε αριθµ. κατάθεσης
15/23-1-2020 έφεση.

Η  άσκηση  της  εν  λόγω  έφεσης  δεν  αναστέλλει  όµως  την  εκτέλεση  του  προσωρινά
εκτελεστού ποσού, το οποίο ο ενάγων δύναται να εισπράξει αναγκαστικά, επισπεύδοντας κατά του
∆ήµου,  µετά  την  πάροδο  του  διµήνου  από  την  κοινοποίηση  της  άνω  απόφασης,  αναγκαστική
εκτέλεση. 

Προκειµένου  να  ανασταλεί  η  εκτέλεση  του  προσωρινά  εκτελεστού  ποσού  θα  πρέπει  να
κατατεθεί  αίτηση  αναστολής  λόγω  της  ασκηθείσας  εφέσεως,  µε  αίτηµα  χορήγησης  προσωρινής
διαταγής και εφόσον πιθανολογείται η ευδοκίµηση της εφέσεως και η οικονοµική βλάβη του ∆ήµου,

να ανασταλεί η εκτέλεση έως την  έκδοση τελεσίδικης απόφασης.

Εκτιµώ όµως, λαµβάνοντας υπόψη µου το αποδεικτικό υλικό που έλαβε υπόψη του το άνω
πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο πως δεν θα χορηγηθεί στον ∆ήµο προσωρινή διαταγή για την αναστολή
της  εκτέλεσης  του  προσωρινά  εκτελεστού  ποσού  και  τούτο  διότι  θεωρώ  απίθανο  πως  το
∆ευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο θα επιδικάσει  στον άνω ενάγοντα ποσό µικρότερο των 20.000 Ευρώ.

Κατόπιν τούτων πιστεύω πως ο ∆ήµος πρέπει να συµµορφωθεί εκούσια στην άνω διάταξη
της  πρωτοβάθµιας  απόφασης  και  να  καταβάλει  στον  ενάγοντα  το  προσωρινά  εκτελεστό  ποσό,

προς αποφυγή των εξόδων ασκήσεως αιτήσεως αναστολής, που δεν θα ευδοκιµήσει και κυρίως
των εξόδων  που θα επιβαρυνθεί µε την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον του.

         Με εκτίµηση 

Ο Πληρεξ. ∆ικηγόρος

 Παύλος ∆ηµ. Μάρκελλος 

 

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

Πρόεδρος προτείνει να µην ασκηθεί από πλευράς ∆ήµου κανένα  ένδικο µέσο για την αναστολή

εκτέλεσης του προσωρινά εκτελεστού ποσού των 20.000 €, όπως προκύπτει από την υπ' αριθµ.

377/2019  οριστική  απόφαση  του  Μονοµελούς  Πρωτοδικείου  Κορίνθου  µε  την  οποία  ο  ∆ήµος

υποχρεώθηκε να καταβάλει στον ενάγοντα Βασίλειο Τσαβαλιά το συνολικό ποσό των 116.535 €

νοµιµοτόκως  από την επίδοση  της αγωγής, αλλά να συµµορφωθεί ο ∆ήµος εκούσια στην άνω

διάταξη της πρωτοβάθµιας απόφασης και να καταβάλει στον ενάγοντα το προσωρινά εκτελεστό

ποσό  των 20.000 €, προς αποφυγή των εξόδων ασκήσεως αιτήσεως αναστολής και κυρίως των

εξόδων  που θα επιβαρυνθεί  ο ∆ήµος µε την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον του,

σύµφωνα µε την ως άνω γνωµοδότηση του  πληρεξούσιου δικηγόρου του ∆ήµου.

 

ΑΔΑ: 6ΩΡΧΩΛ7-0ΥΗ



      Η  Οικονοµική  Επιτροπή  µετά  από  διαλογική  συζήτηση και  έχοντας  υπ'όψιν  την  ανωτέρω

εισήγηση του Προέδρου,  την  υπ' αριθµ. πρωτ.7833/5-3-2020 γνωµοδότηση του πληρεξούσιου

δικηγόρου  του  ∆ήµου  κ.Μάρκελλου  Παύλου,  την  υπ'  αριθµ.  377/2019  απόφαση  Μονοµελούς

Πρωτοδικείου Κορίνθου,  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και

ισχύει, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νοµοθετικής διάταξης, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

       Να µην ασκήσει ο ∆ήµος κανένα ένδικο µέσο για την αναστολή εκτέλεσης του προσωρινά

εκτελεστού ποσού των 20.000 €, όπως προκύπτει από την υπ' αριθµ. 377/2019 οριστική απόφαση

του Μονοµελούς  Πρωτοδικείου  Κορίνθου  µε την οποία ο ∆ήµος υποχρεώθηκε να  καταβάλει στον

ενάγοντα Βασίλειο Τσαβαλιά το συνολικό ποσό των 116.535 €  νοµιµοτόκως  από την επίδοση  της

αγωγής,  αλλά να συµµορφωθεί ο ∆ήµος εκούσια στην άνω διάταξη της πρωτοβάθµιας απόφασης

και να καταβάλει στον ενάγοντα το προσωρινά εκτελεστό ποσό  των 20.000 €, προς αποφυγή των

εξόδων ασκήσεως αιτήσεως αναστολής και κυρίως των εξόδων που θα επιβαρυνθεί  ο ∆ήµος µε την

επίσπευση  αναγκαστικής  εκτέλεσης  εναντίον  του,  για  τους  λόγους  που  ακριβώς  και  αναλυτικά

περιγράφονται στο ιστορικό της παρούσης.

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 9/  101  /2020.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,  11-3-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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