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Αριθμός Πρακτικού 19
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 21-05-2019
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 21 η Μαΐου 2019, ημέρα της
εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 08:15 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 17434/1705-2019 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 επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό
μέλος Βλάσση Δημ.), 4) Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.),
5)Ζώγκος Ανδρ., 6) Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ..
Απόντες
1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Γκουργιώτης Αλεξ..
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 218η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί
άσκησης ή μη ένδικων μέσων σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου» υπενθυμίζει στα μέλη ότι με
την υπ' αριθμ. 3/28/2018 σε ορθή επανάληψη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε
πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο δικηγόρος Κορίνθου κ.Γκότσης Γεώργιος με την εντολή να
παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την συζήτηση της από 11.11.2015,
υπ'αριθμ.48/2015 Αγωγής της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΦΑΡΜΣ Α.Ε. κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της Απόφασης που
αφορά Αγωγές (αποζημίωσης – αδικαιολόγητου πλουτισμού) λόγω παράνομων πράξεων ή
παραλείψεων ή υλικών ενεργειών οργάνων δημοσίου, για την οποία είχε οριστεί δικάσιμος η 22-022018 και γενικά να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.
Επί της ως άνω Αγωγής εκδόθηκε η υπ'αριθμ.Α13/2019 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Κορίνθου, Β' Τμήματος, το οποίο:

“Δέχεται εν μέρει την Αγωγή. Αναγνωρίζει την

υποχρέωση του εναγόμενου Δήμου να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των 2.219,37
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ευρώ, νομιμοτόκως, με επιτόκιο 6% ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα των Νόμων περί
Δικών του Δημοσίου, από την επίδοση της αγωγής στις 11.11.2015 έως την εξόφληση. Συμψηφίζει τα
δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.”
Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής το υπ' αριθμ. Πρωτ.
17597/20-05-2019 έγγραφο του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ.Γκότση Γεωργίου που έχει
ως εξής:
“.. Σας ενημερώνω ότι κατόπιν της έκδοσης της υπ'αρίθμ. Α13/2019 Απόφασης του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, Β' Τμήμα σχετικά με την Αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία
“ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΦΑΡΜΣ
Α.Ε.” η οποία εδρεύει στην Κόρινθο, 2ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) Κορίνθου-Άργους, θέση
Πύργος και εκπροσωπείται νόμιμα κατά του Δήμου Κορινθίων, το ένδικο μέσο που μπορεί να ασκηθεί
κατά αυτής συνίσταται στην άσκηση Έφεσης κατά της ανωτέρω αποφάσεως ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Τρίπολης, της οποίας η προθεσμία άσκησής της έχει σύμφωνα με το άρθρο 94 ΚΔΔ, ως
εξής: “1.Η Προθεσμία για την άσκηση έφεσης είναι εξήντα (60) ημερών και αρχίζει από την επίδοση
της προσβαλλόμενης Απόφασης. 2.Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση αν έχουν
περάσει τρία (3) χρόνια από τη δημοσίευση της Απόφασης”. Κατά την άποψη του γράφοντος, δεν
κρίνεται πρόσφορη για τα συμφέροντα του Δήμου, η άσκηση του ανωτέρω ένδικου μέσου, ένεκα του
ότι η ανωτέρω δικαστική απόφαση δεν εμπεριέχει τους προβλεπόμενους από την σχετική διάταξη
λόγους και πλημμέλειες για την ευδοκίμηση της τυχόν ασκηθείσας έφεσης αφενός και αφετέρου το
ποσό που καλείται ο Δήμος να καταβάλλει κατά πολύ μικρότερο τόσο από τις δαπάνες άσκησης και
συζήτησης της έφεσης όσο και από την, σε προγενέστερο διάστημα, πρόταση εξωδικαστικού
συμβιβασμού και αποκατάστασης..”
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.
Α13/2019 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, Β' Τμήμα σχετικά με την
Αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΦΑΡΜΣ Α.Ε.” για τους λόγους που ακριβώς και

αναλυτικά αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο του πληρεξούσιου δικηγόρου.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω
εισήγηση του Προέδρου, το υπ' αριθμ. Πρωτ.17597/20-05-2019 έγγραφο του πληρεξούσιου
δικηγόρου του Δήμου κ.Γκότση Γεωργίου, την υπ' αριθμ. Α13/2019 Απόφαση του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, Β' Τμήμα, 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.Α13/2019
Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, Β' Τμήμα, επί της από 11.11.2015,
υπ'αριθμ. 48/2015 Αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΦΑΡΜΣ Α.Ε.”όπως ακριβώς και
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αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 17597/2005-2019 έγγραφο του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ.Γκότση Γεωργίου.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/218/2019.-

Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 27-05-2019
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

