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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 136η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 15 ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης «Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων», υπενθυμίζει στα μέλη ότι με την υπ' αριθμ. 26/344/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος Κορίνθου κ.Οικονομοπούλου Χριστίνα με
την εντολή να παραστεί κατά την συζήτηση της υπ' αριθμ. Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου
102/ΤΜ102/2017 Αντέφεσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ” κατά των : 1. Δήμου Κορινθίων και 2.με αριθμ 13/2016 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου
Κορίνθου, κατά την ορισμένη Δικάσιμο στις 21-02-2018 και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δι καστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, που αφορά υπόλοιπο ασφαλίστρων από συμβάσεις κλάδου αυτοκινήτων και οδικής ασφάλειας.
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Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής το υπ' αριθμ. Πρωτ.
11861/03-04-2019 έγγραφο της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ.Οικονομοπούλου Χριστίνας
που έχει ως εξής:
“Σας επισυνάπτω την υπ'αριθμ.77/2019 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Κορίνθου με την οποία υποχρεώνεται ο Δήμος στην καταβολή των αναφερόμενων στο διατακτικό
της άνω απόφασης ποσών.
Επειδή η ως άνω απόφαση είναι τελεσίδικη, συνεπώς άμεσα εκτελεστή, σας γνωστοποιώ πως ο
Δήμος οφείλει, σύμφωνα με τα ανωτέρω να συμμορφωθεί σε αυτήν και για τον επιπρόσθετο επίσης
λόγο πως με την εκούσια συμμόρφωσή του θα αποφευχθούν οι δυσμενείς συνέπειες της
διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον του.”
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.
77/2019 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, για τους λόγους που
ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο της πληρεξούσιας δικηγόρου.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω
εισήγηση του Προέδρου, το υπ' αριθμ. Πρωτ. 11861/03-04-2019

έγγραφο της πληρεξούσιας

δικηγόρου του Δήμου, την υπ' αριθμ. 77/20019 απόφαση του Μονομελούς 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.77/2019
απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο
ιστορικό της παρούσης και σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 11861/03-04-2019 έγγραφο της
πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου για την εν λόγω υπόθεση, κ.Οικονομοπούλου Χριστίνας.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/136/2019.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 17-04-2019
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

