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Αριθμός Πρακτικού 14
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 09-04-2019
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 9 η Απριλίου 2019, ημέρα της
εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη
υπ' αριθμ. 12235/05-04-2019 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 έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη
απαρτία.
Παρόντες
1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Ζώγκος Ανδρ., 4)Μπάκουλης Δημ..
5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημήτ.), 6)Παρτσινέβελος Κων.
(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεώργ.).
Απόντες
1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Νανόπουλος Βασ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 135η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων», λέει στα μέλη ότι,
με την υπ' αριθμ. 6/70/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος
του Δήμου η δικηγόρος Κορίνθου κ.Βαρδουνιώτη Σταυρούλα, με την εντολή να ασκήσει Έφεση
κατά της υπ' αριθμ. Α410/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου με την οποία έγινε
δεκτή η προσφυγή με χρονολογία κατάθεσης 10.09.2007 τριάντα (30) προσφευγόντων για χρέωση σε
βεβαιωτικούς καταλόγους για τέλος κοινοχρήστου χώρου (λαϊκής αγοράς) έτους 2004 και ακυρώνει
τις εγγραφές 5, 7, 8, 12,13,16, 17, 18, 29, 31, 33, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 57/2007
ποσού 1.587,04 και 10,14, 22, 23, 25, 32, 60/2007 εγγραφές, ποσού 793,52€ για τον καθένα οφειλέτη αντίστοιχα.
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Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν των μελών της

Επιτροπής το υπ' αριθμ. Πρωτ.

10460/22-03-2019 ενημερωτικό έγγραφο της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ.Βαρδουνιώτη
Σταυρούλας επί της ως άνω αποφάσεως, που έχει ως εξής:
“Θέμα : ανέκκλητη απόφαση
Δυνάμει του υπ' αριθμ.πρακτικού 6/19-2-2019 (αρ.απόφασης 6/70/2019) της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, μου δόθηκε η εντολή να ασκήσω έφεση κατά της υπ' αριθμ.
Α410/2018 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου – Τμήμα Β' Μονομελές, με την οποία
ακυρώνονται οι εγγραφές των προσφευγόντων στον βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου Κορινθίων
για τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τη Λαϊκή Αγορά Πόλης ή συνοικισμού, έτους 2004,
ποσού εκάστης εγγραφής 1.587,04 € και 793,52 €, ανάλογα με την οφειλή εκάστου προσφεύγοντα.
Σύμφωνα όμως με το άρθρο 92 παρ.2 ΚΔΔ, δεν υπόκεινται σε έφεση αποφάσεις που αφορούν
σε χρηματικές διαφορές, αν το αντικείμενό τους δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ. Αν αντικείμενο της διαφοράς είναι περισσότερα αυτοτελή και διακεκριμένα μεταξύ τους ποσά,
το εκκλητό κρίνεται χωριστά ως προς καθένα από τα ποσά αυτά. Σε περίπτωση αντικειμενικής
σώρευσης ένδικων βοηθημάτων, συνάφειας προσβαλλόμενων πράξεων ή παραλείψων ή
ομοδικίας, το αντικείμενο της διαφοράς κρίνεται χωριστά ως προς κάθε ένδικο βοήθημα, συναφή
πράξη ή παράλειψη ή ομόδικο, εκτός αν, στην τελευταία περίπτωση, υπάρχει ενοχή σε ολόκληρο
(το τρίτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 Ν.4274.14-7-2014, ΦΕΚ147Α).
Με βάση τα ανωτέρω ο Δήμος Κορινθίων δε νομιμοποιείται να ασκήσει έφεση κατά της υπ'
αριθμ.Α410/2018 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, σε διαφορετική δε περίπτωση η
έφεσή του θα απορριφθεί ως απαράδεκτη.”
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 υπ'
αριθμ.Α410/2018 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, για τους λόγους που ακριβώς και
αναλυτικά αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω
εισήγηση του Προέδρου, το υπ' αριθμ. Πρωτ. 10460/22-03-2019 έγγραφο της πληρεξούσιας
δικηγόρου του Δήμου, την υπ' αριθμ. Α410/2018 απόφαση του Διοικητικού 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 υπ' αριθμ.Α410/2018
απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο
ιστορικό της παρούσης και σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 10460/22-03-2019 ενημερωτικό
έγγραφο της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου για την εν λόγω υπόθεση κ.Βαρδουνιώτη
Σταυρούλας.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/135/2019.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 17-04-2019
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

