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Αριθμός Πρακτικού 39
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 19-11-2019
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

Δήμαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήμαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό
Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με
αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου
Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Νοεμβρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 40970/15-11-2019 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 οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος Δημ., 4)Κόλλια Κων.,
5)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευματικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 8)Σταυρέλης Νικ..
Απόντες
1)Κορδώσης Χρ..
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 503η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί άσκησης
ή μη ένδικων μέσων σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων» υπενθυμίζει στα μέλη της
Επιτροπής την αριθμ. 391/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε
πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος Κορίνθου κ. Βαρδουνιώτη Σταυρούλα, με την εντολή
να εκπροσωπήσει το Δήμο Κορινθίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της
από 21-6-2018 με ΓΑΚ 55761/2018 και ΕΑΚ 1993/2018 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών
της εταιρείας Εκδόσεις Μοσχανδρέου & ΣΙΑ Ετερόρρυθμος Εταιρεία κατά του Δήμου Κορινθίων, που
αφορά αποζημίωση για δημοσιεύσεις του Δήμου σε εφημερίδα ιδιοκτησίας της ως άνω εταιρείας.
Ακολούθως θέτει υπόψη των μελών την επί της ως άνω αγωγής με αριθμό 3031/2019 απόφαση
Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία Μικροδιαφορών), η οποία δέχεται εν μέρει την αγωγή και
υποχρεώνει το Δήμο Κορινθίων να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 232,47€ νομιμοτόκως από
την επόμενη της επίδοση της αγωγής την 2-7-2018 και έως την πλήρη εξόφληση και επιβάλλει σε
βάρος του Δήμου δικαστικά έξοδα της ενάγουσας ποσού 50,00€.
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Τέλος, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 39972/8-11-2019
επιστολή-γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Σταυρούλας Βαρδουνιώτη, η
οποία αναφέρει: «…Σας ανακοινώνω ότι δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. 3031/2019 απόφαση του
Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία Μικροδιαφορών), επί της αγωγής της ετερόρρυθμης εταιρείας με
την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά
του Δήμου Κορινθίων, η οποία υποχρεώνει το Δήμο Κορινθίων να καταβάλει στην ενάγουσα
νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής το ποσό των 232,47€ - αντί του ποσού
των 1.262,61€ που ζητούσε η ενάγουσα – και δικαστικά έξοδα 50 €. Σας υπενθυμίζω ότι, λόγω της
διαδικασίας στην οποία υπάγεται, η απόφαση είναι ανέκκλητη και άμεσα εκτελεστή …..»
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 με αριθμό
3031/2019 απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία Μικροδιαφορών) επί της από 21-6-2018
με ΓΑΚ 55761/2018 και ΕΑΚ 1993/2018 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών της εταιρείας
Εκδόσεις Μοσχανδρέου & ΣΙΑ Ετερόρρυθμος Εταιρεία κατά του Δήμου Κορινθίων, διότι ο Δήμος
δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει περαιτέρω ένδικα μέσα, εφόσον, σύμφωνα με την ως άνω
γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, η απόφαση είναι ανέκκλητη και άμεσα
εκτελεστή, και να συμμορφωθεί ο Δήμος με το διατακτικό αυτής.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω
εισήγηση του Προέδρου, το υπ' αριθμ. πρωτ. 39972/8-11-2019 επιστολή-γνωμοδότηση της
πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Σταυρούλας Βαρδουνιώτη, την με αριθμ. 3031/2019
απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, 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 Δήμος Κορινθίων κανένα ένδικο μέσο κατά της με αριθμό 3031/2019
απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία Μικροδιαφορών) επί της από 21-6-2018 με ΓΑΚ
55761/2018 και ΕΑΚ 1993/2018 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών της εταιρείας
Εκδόσεις Μοσχανδρέου & ΣΙΑ Ετερόρρυθμος Εταιρεία κατά του Δήμου Κορινθίων, διότι ο Δήμος
δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει περαιτέρω ένδικα μέσα, εφόσον η απόφαση είναι ανέκκλητη
και άμεσα εκτελεστή, και να συμμορφωθεί ο Δήμος με το διατακτικό αυτής, όπως ακριβώς και
αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 39972/811-2019 επιστολή-γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου για την εν λόγω
υπόθεση κ. Σταυρούλας Βαρδουνιώτη.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 39/503/2019.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 8-1-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

