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Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  19-6-2020

    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 19η Ιουνίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Παρασκευή και ώρα 9:00

σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 16350/15-6-2020 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 οκτώ (8) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Κουτσογίλας Θεµιστοκλής (αναπληρώνει το τακτικό µέλος

Ζαχαριά Σπυρίδωνα), 3)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 4)Κόλλια Κων/να, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευµατικός

Αλέξανδρος, 7)Ταγαράς Βασίλειος, 8)Σταυρέλης Νικόλαος.

Α π ό ν τ ε ς 

1)Κορδώσης Χρήστος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 8ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης).

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

      Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της

συζήτησης του θέµατος «Περί άσκησης ή µη, ένδικων µέσων σε δικαστικές υποθέσεις του ∆ήµου»,

διότι  ο  ∆ήµος  πρέπει  να  κινηθεί  άµεσα  ώστε  να  µην  επιβαρυνθεί  µε  έξοδα  κατάσχεσης,  καθώς

αναµένεται ο αντίδικος να προχωρήσει σε Κατασχετήριο κατά του ∆ήµου Κορινθίων.

       Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα  αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω

θέµατος. 

     ΑΠΟΦΑΣΗ  25  1  η  : Ο  Πρόεδρος  εισηγούµενος  το  1ο  θέµα εκτός  ηµερήσιας  διάταξης  «Περί

άσκησης  ή  µη,  ένδικων  µέσων  σε  δικαστικές  υποθέσεις  του  ∆ήµου» υπενθυµίζει  στην
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Οικονοµική  Επιτροπή  την  υπ'αριθµ.3/37/2018  απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία

ορίστηκε   πληρεξούσια  δικηγόρος του ∆ήµου Κορινθίων η δικηγόρος Κορίνθου κ.Θωµαΐδου Αγλαΐα

µε την  εντολή  να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου σχετικά µε την υπ' Αριθµ.115/2017 Αγωγή

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου της Ανώνυµης Τεχνικής Εµπορικής και Βιοµηχανικής Εταιρείας

µε την επωνυµία “ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

και τον διακριτικό τίτλο “ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”, νοµίµως εκπροσωπούµενης, κατά του ∆ήµου

Κορινθίων.

        Επί της ανωτέρω Αγωγής εξεδόθη η υπ'αριθµ.3/2020 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Κορίνθου που

υποχρεώνει τον εναγόµενο να καταβάλλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων

εξακοσίων ογδόντα τριών Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (4.683,96 €) εντόκως από της επιδόσεως της

ένδικης  αγωγής  και  µέχρι  ολοσχερούς  εξοφλήσεως  και  καταδικάζει  τον  εναγόµενο  στα  δικαστικά

έξοδα της ενάγουσας τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€). 

       Ακολούθως, στις 2-6-2020 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο Κορινθίων το υπ'αριθµ.58/2020 α' απόγραφο

εκτελεστό της υπ'αριθµ.3/2020 ανωτέρω αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Κορίνθου µετά της από 1-6-

2020 επιταγής προς πληρωµή και συνηµµένο  το από 20-01-2020, Ιδιωτικό Συµφωνητικό Σύµβασης

Εκχώρησης Απαίτησης της ανωτέρω Εκχωρήτριας Εταιρείας “ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.” προς τον

Εκδοχέα  κ.Χρήστο  Τζοάνο  του  Παναγιώτη,  ∆ικηγόρο  Πρωτοδικείου  Κορίνθου  (Α.Μ.  403)  για  το

συνολικό ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα Ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (6.280,14€) µε

τον νόµιµο τόκο από την εποµένη της επίδοσης της επιταγής, πλην του κεφαλαίου των τόκων και

µέχρι εξοφλήσεως, άλλως η είσπραξή τους θα γίνει µε τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως,

οπότε θα πρέπει να καταβληθούν επιπλέον ογδόντα Ευρώ (80,00€) για εντολή προς εκτέλεση.

     Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των µελών την  υπ' αριθµ. πρωτ.16617/17-06-2020

Γνωµοδότηση  της  πληρεξούσιας  δικηγόρου  του  ∆ήµου  κ.Θωµαΐδου  Αγλαΐας  επί  του  ανωτέρω

θέµατος, η οποία έχει ως εξής : 

       “Σε απάντηση του υπ'αριθµ.πρωτ.14978/3-6-2020 εγγράφου σας λεκτέα τα ακόλουθα:

    Επί  της  από  28-12-2017 και  µε  αριθµό  εκθέσεως  καταθέσεως  115/29-12-2017 αγωγής  της
Ανώνυµης  Εταιρείας µε την επωνυµία  “ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”, κατά του ∆ήµου Κορινθίων,
εξεδόθη η υπ'αριθµ3/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κορίνθου µε τη διαδικασία των µικροδιαφορών
η οποία κάνει δεκτή την ανωτέρω αγωγή και υποχρεώνει τον ∆ήµο Κορινθίων να καταβάλλει στην
ενάγουσα εταιρεία το  ποσό των 4.683,96 € εντόκως από την επίδοση της κρινοµένης αγωγής και
µέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως ως και το ποσό των 300€ ως δικαστική δαπάνη.

      Η απόφαση αυτή η οποία εξεδόθη κατά τη διαδικασία των µικροδιαφορών είναι ανέκλητη σύµφωνα
µε το άρθρο 512 του Κ.Πολ.∆ικ.σε συνδυασµό µε τα άρθρα 466-471 του Κ.Πολ.∆ικ. συνεπώς δεν είναι
δυνατή η άσκηση κανενός ενδίκου µέσου.

     Εν συνεχεία την 2-6-2020 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο Κορινθίων το υπ'αριθµ.58/2020 α' απόγραφο
εκτελεστό της υπ'αριθµ.3/2020 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Κορίνθου µετά της παρά πόδας ταύτης
από  1-6-2020 επιταγής  προς  πληρωµή,  δυνάµει  του  οποίου  ο  ∆ήµος  Κορινθίων  επιτάσσεται  να
καταβάλει τα ποσά που αναγράφονται σε αυτήν συνολικού ποσού 6.280,14€. Μετά της επιταγής προς
πληρωµή  συγκοινοποιήθηκε  και  το  από  20-01-2020 ιδιωτικό  συµφωνητικό  σύµβασης  εκχώρησης
απαίτησης δυνάµει του οποίου  η αρχικώς ενάγουσα εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ εκχωρεί την
απαίτησή της κατά του ∆ήµου Κορινθίων και σύµφωνα µε το Άρθρο 455 του Α.Κ. στον Πληρεξούσιο
αυτής ∆ικηγόρο κο Χρήστο Τζοάνο, ο οποίος και κατέστη κατά τον τρόπο αυτόν µοναδικός δικαιούχος
της εκχωρουµένης απαιτήσεως.
       Συµφώνως της ως άνω ο ∆ήµος Κορινθίων πρέπει να προβεί στην καταβολή του αιτουµένου δια
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της  από  1-6-2020 επιταγής  προς  πληρωµή  ποσού  εξ  ευρώ  6.280,14€ απευθείας  στον  ∆ικηγόρο
Κορίνθου  κο  Χρήστο  Τζοάνο  προκειµένου  να  αποφευχθεί  η  επιδίωξη  του  ανωτέρω  ποσού  δια
κατασχέσεως.

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

Πρόεδρος προτείνει να µην ασκηθεί από πλευράς ∆ήµου κανένα ένδικο µέσο κατά του  υπ'αριθµ.

58/2020 α'  απογράφου  εκτελεστού  της  υπ'αριθµ.3/2020 αποφάσεως  του  Ειρηνοδικείου  Κορίνθου

µετά της παρά πόδας ταύτης από 1-6-2020 επιταγής προς πληρωµή, αλλά ο ∆ήµος Κορινθίων  να

συµµορφωθεί εκούσια   και να  καταβάλει τα  ποσά  που  αναγράφονται  σε αυτήν  συνολικού  ποσού

6.280,14€. 

        Συµφώνως δε του από 20-01-2020 ιδιωτικού συµφωνητικού σύµβασης εκχώρησης απαίτησης το

οποίο συγκοινοποιήθηκε µετά της εν λόγω επιταγής προς πληρωµή, δυνάµει του οποίου η αρχικώς

ενάγουσα εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ εκχωρεί την απαίτησή της κατά του ∆ήµου Κορινθίων

και σύµφωνα µε το Άρθρο 455 του Α.Κ., ο ∆ήµος Κορινθίων να προβεί στην καταβολή του αιτουµένου

ποσού  εξ  ευρώ  6.280,14€ απευθείας  στον  ∆ικηγόρο  Κορίνθου  κο  Χρήστο  Τζοάνο  ο  οποίος  και

κατέστη κατά τον τρόπο αυτόν µοναδικός δικαιούχος της εκχωρουµένης απαιτήσεως,  προκειµένου

να  αποφευχθεί  η  επιδίωξη  του  ανωτέρω  ποσού  δια  κατασχέσεως,  σύµφωνα  µε  την  ως  άνω

γνωµοδότηση της  πληρεξούσιου δικηγόρου του ∆ήµου.

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

εισήγηση  του  Προέδρου,  το  υπ'αριθµ.  58/2020  α'  απογραφο  εκτελεστό  της  υπ'αριθµ.3/2020

αποφάσεως του Ειρηνοδικείου  Κορίνθου, την   υπ'  αριθµ.  πρωτ.16617/17-06-2020 Γνωµοδότηση

της πληρεξούσιας δικηγόρου του ∆ήµου κ.Θωµαΐδου Αγλαΐας, τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν.

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.4555/2018 όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλης

ισχύουσας, σχετικής νοµοθετικής διάταξης, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

      Να µην ασκήσει ο ∆ήµος Κορινθίων  κανένα ένδικο µέσο κατά του  υπ'αριθµ. 58/2020 α'

απογράφου εκτελεστού της υπ'αριθµ.3/2020 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Κορίνθου µετά της παρά

πόδας ταύτης από 1-6-2020 επιταγής προς πληρωµή,  αλλά ο ∆ήµος Κορινθίων να συµµορφωθεί

εκούσια στην άνω επιταγή και να καταβάλει τα ποσά που αναγράφονται σε αυτήν συνολικού ποσού

6.280,14€.  Συµφώνως  δε  του  από  20-01-2020  ιδιωτικού  συµφωνητικού  σύµβασης  εκχώρησης

απαίτησης  το  οποίο  συγκοινοποιήθηκε  µετά  της  εν  λόγω  επιταγής  προς  πληρωµή,  δυνάµει  του

οποίου η αρχικώς ενάγουσα εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ εκχωρεί την απαίτησή της κατά του

∆ήµου  Κορινθίων  και  σύµφωνα  µε  το  Άρθρο  455 του  Α.Κ.,  ο  ∆ήµος  Κορινθίων  να  προβεί  στην

καταβολή  του  αιτουµένου  ποσού  εξ  ευρώ  6.280,14€ απευθείας  στον  ∆ικηγόρο  Κορίνθου

κ.Χρήστο  Τζοάνο  ο  οποίος  και  κατέστη  κατά  τον  τρόπο  αυτόν  µοναδικός  δικαιούχος  της

εκχωρουµένης απαιτήσεως,  για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά περιγράφονται στο ιστορικό
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της παρούσης  και  σύµφωνα µε την σχετική γνωµοδότηση της  πληρεξούσιου δικηγόρου του ∆ήµου,

κ.Θωµαΐδου Αγλαΐας.

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 31/25  1  /2020.-  

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,  23-6-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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