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Αριθμός Πρακτικού 41
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 20-9-2021

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.:
1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα,
Αντιδήμαρχο

Παιδείας,

Πολιτισμού,

Κοινωνικής

Πολιτικής

και

Αλληλεγγύης,

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, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ.
Δ1α/ΓΠοικ.55400/10.9.2021

(ΦΕΚ

4206/12-10-2021

Τεύχος

B’): Έκτακτα

μέτρα

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα,
13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα
6:00. Κ.Υ.Α., την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθ.
426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/180/οικ.17530/13.9.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (60η Εγκύκλιος) Εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών συvεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 20η Σεπτεμβρίου 2021,
ημέρα Δευτέρα

και ώρα 10:00,

σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv

υπ'αριθμ.πρωτ.26805/16-9-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε
vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά),
για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των
Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της
μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την
ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης»,
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και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά
εκλογής της υπ’αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό
μέλος κ.Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.
Επειδή ο κ.Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της
μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την
ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης»,
και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά
εκλογής της υπ’αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό
μέλος κ.Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και
έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3) Κόλλια Κωνσταντίνα
4)Πούρος Γεώργιος, 5) Πνευματικός Αλέξανδρος, 6) Σταυρέλης Νικόλαος.
Απόντες
1)Μπίτζιος Δημήτριος, (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας
διάταξης),
2)Πλατής Σπυρίδων. (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας
διάταξης),
3)Μελέτης Χρήστος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 468η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης

«Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων σε δικαστική υπόθεση του

Δήμου» θέτει υπ'όψιν των μελών της Επιτροπής, την υπ’ αριθμ. 7442/2021 απόφαση
του Τμήματος Εφέσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε επί της
υπ’ αριθμ. 68372/3082/28-08-2019 Εφέσεως του Δήμου Κορινθίων κατά της αίτησης
διόρθωσης της υπ’αριθμ.1207/2008 απόφασης (Διαδικασίας εργατικών διαφορών) του
Ειρηνοδικείου Αθηνών επί της υπ’αριθμ.1736/2007 Αγωγής των Καραγιώργου Μαρίας
και λοιπών, (σύνολο επτά) Σχολικών Φυλάκων κατά του Δήμου Κορινθίων και λοιπών
(σύνολο δύο), η οποία:
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ΔΕΧΕΤΑΙ την έφεση κατά το τυπικό της μέρος και την απορρίπτει ως προς την ουσία,
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ το εκκαλούν στα δικαστικά έξοδα των εφεσιβλήτων, τα οποία ορίζει
στο ποσό των εκατό Ευρώ (100€).
Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι :
α) Με την υπ’αριθμ.20/338/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ως
πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.
Αργυρού Κωνσταντίνα, με την

ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα :

1.Να λάβει

επίσημο αντίγραφο της υπ' αριθμ.1736/2007 από 26/10/2007 αγωγής ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τμήματος Εργατικών Διαφορών) των Καραγιώργου Μαρίας
και λοιπών, (σύνολο επτά) Σχολικών Φυλάκων κατά του Δήμου Κορινθίων και λοιπών
(σύνολο δύο),

2.Να παρασταθεί την 08-11-2018 ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου ή

και σε κάθε μετ' αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης
ΓΑΚ:56263/2018 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης ΕΑΚ:769/2018 Αίτηση Διορθώσεως
Αποφάσεως,

να

συντάξει,

υπογράψει

και

καταθέσει

σχετικό

υπόμνημα,

να

παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της
εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να
προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω
υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των
συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης
δικαστικής απόφασης.
β) Με την υπ’αριθμ.26/302/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ως
πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Κορίνθου κ. Αργυρού
Κωνσταντίνα, με την ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να ασκήσει έφεση ενώπιον
του

Μονομελούς

Πρωτοδικείου

Αθηνών

(ως

β΄/βάθμιο)

κατά

των

Μαρίας

Καραγιώργου κ.λπ. (σύνολο 7) και κατά της με αριθμό 773/2019 απόφασης
Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών), να καταθέσει την εν λόγω έφεση
στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και στη συνέχεια και στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών
(ως β΄/βάθμιο) με αίτημα ορισμού δικασίμου για τη συζήτησή της, να παρακολουθήσει
και να ενημερώσει το Δήμο Κορινθίων για την πορεία της υποθέσεως.
γ) Με την υπ’αριθμ.37/465/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ως
πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Κορίνθου κ.Αργυρού
Κωνσταντίνα, με την ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να παρασταθεί ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ως δευτεροβάθμιου δικαστηρίου) κατά την
εκδίκαση της με αριθμό κατάθεσης δικογράφου Έφεσης στο Ειρηνοδικείο Αθηνών
(ένδικα μέσα) ΓΑΚ: 68372/2019 και ΕΑΚ: 3082/2019 και με αριθμό κατάθεσης
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δικογράφου κατ΄ έφεση από Ειρηνοδικείο στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (ως
β΄/βάθμιο) ΓΑΚ: 75170/2019 και ΕΑΚ: 4847/2019 έφεσης του Δήμου Κορινθίων κατά
των Μαρίας Καραγιώργου κλπ (σύνολο 7), υπαλλήλων του Δήμου – σχολικών
φυλάκων, και κατά της με αριθμό 773/2019 απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών, στη
δικάσιμο της 21-10-2022 ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο αυτής, να συντάξει,
υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα – προτάσεις, να παρακολουθήσει την
έκδοση της σχετικής απόφασης και να ενημερώσει το Δήμο για την πορεία της
υποθέσεως.
δ) Με την υπ’αριθμ.7/61/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υπ' αριθμ.
Πρωτ.

5281/14-02-2020

(ΑΔΑ:

6ΙΘΙΩΛ7-77Η)

απόφαση

Δημάρχου

περί

Ορισμού

πληρεξούσιου δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή του Δήμου με την οποία ορίστηκε
πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Κορίνθου κ.Αργυρού
Κωνσταντίνα, με την εντολή να συντάξει και καταθέσει ανακοπή ενώπιον του αρμόδιου
δικαστηρίου κατά της από 5-2-2020 επιταγής προς πληρωμή από α΄ απόγραφο
εκτελεστό της αριθμ. 1207/2008 απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τμήματος Εργατικών
Διαφορών) των Καραγιώργου Μαρίας και λοιπών (σύνολο 9) κατά του Δήμου Κορινθίων,
η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Κορινθίων με δικαστικό επιμελητή στις 10-2-2020, περί
πληρωμής χρηματικού ποσού σε έκαστο εξ αυτών από απαίτηση προερχόμενη από την
αριθμ. 1207/2008 απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τμήματος Εργατικών Διαφορών).
ε) Με την υπ’αριθμ.15/145/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ως
πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Κορίνθου κ.Αργυρού
Κωνσταντίνα, με την ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να παρασταθεί ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Κορίνθου κατά την συζήτηση της από 17-02-2020 και
έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 72/2020 Π.Δ.,

με αριθμό

Ανακοπής κατά Επιταγής προς

πληρωμή (άρθρο 933 Κ.Πολ.Δ.) από α΄ απόγραφο εκτελεστό της αριθμ. 1207/2008
απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τμήμ. Εργατικών Διαφορών) των κ.κ. Καραγιώργου
Μαρίας και λοιπών (Σχολικών φυλάκων) κατά του Δήμου Κορινθίων, περί πληρωμής
χρηματικού ποσού σε έκαστο εξ αυτών από απαίτηση προερχόμενη από την αριθμ.
1207/2008 απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τμήματος Εργατικών Διαφορών),

κατά

την ορισθείσα δικάσιμο της 21-09-2020 ή και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο αυτής,
να

συντάξει,

υπογράψει

και

καταθέσει

σχετικό

υπόμνημα

–

προτάσεις,

να

παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και να ενημερώσει τον Δήμο για
την πορεία της υποθέσεως.
στ)

Με

την

υπ’αριθμ.

9/98/2021,

σε

συνέχεια

και

συμπληρωματικά

της

υπ'αριθμ.37/465/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε ως
πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, με
την ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς
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Πρωτοδικείου Αθηνών (ως δευτεροβάθμιου δικαστηρίου) κατά την εκδίκαση της με
αριθμό κατάθεσης δικογράφου έφεσης στο Ειρηνοδικείο Αθηνών (ένδικα μέσα) ΓΑΚ:
68372/2019 και ΕΑΚ: 3082/2019 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου κατ΄ έφεση από
Ειρηνοδικείο στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (ως β΄/βάθμιο) ΓΑΚ: 75170/2019 και
ΕΑΚ: 4847/2019 έφεσης του Δήμου Κορινθίων κατά των Μαρίας Καραγιώργου κλπ
(σύνολο 7), υπαλλήλων του Δήμου – σχολικών φυλάκων, και κατά της με αριθμό
773/2019 απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών -" Διαδικασία Εργατικών Διαφορών" στη
δικάσιμο της 21-10-2022 ή και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο αυτής, να συντάξει,
υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα – προτάσεις, να παρακολουθήσει την έκδοση
της σχετικής απόφασης και να ενημερώσει το Δήμο για την πορεία της υποθέσεων, και
κατόπιν της από 27-01-2021, Κλήσης με ΓΑΚ: 6563/2021 και ΕΑΚ: 323/2021, των
ανωτέρω Σχολικών φυλάκων

ενώπιον του Μον. Πρωτ. Αθηνών (Τακτική – Τμήμα

Εφέσεων) που στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων,

της ανωτέρω υπ'αριθμ.ΓΑΚ:

68372/2019 έφεσης του Δήμου Κορινθίων κατά των Μαρίας Καραγιώργου κλπ (σύνολο
7), υπαλλήλων του Δήμου – σχολικών φυλάκων, και κατά της με αριθμό 773/2019
απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών, που ορίζει νέα δικάσιμο στις 23-04-2021 ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τροποποιεί την ανωτέρω απόφαση ως προς
την δικάσιμο αυτής και δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα στην ήδη ορισθείσα
πληρεξούσια δικηγόρο
Μονομελούς

κ.Αργυρού Κωνσταντίνα

να παρασταθεί ενώπιον του

Πρωτοδικείου Αθηνών (ως δευτεροβάθμιου δικαστηρίου) κατά την

εκδίκαση της ανωτέρω με αριθμό κατάθεσης δικογράφου Έφεσης στο Ειρηνοδικείο
Αθηνών (ένδικα μέσα) ΓΑΚ: 68372/2019 και ΕΑΚ: 3082/2019 και με αριθμό κατάθεσης
δικογράφου κατ΄ έφεση από Ειρηνοδικείο στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (ως
β΄/βάθμιο) ΓΑΚ: 75170/2019 και ΕΑΚ: 4847/2019 Έφεσης του Δήμου Κορινθίων κατά των
Μαρίας Καραγιώργου κ.λ.π. (σύνολο 7), υπαλλήλων του Δήμου – σχολικών φυλάκων, και
κατά της με αριθμό 773/2019 απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών-" Διαδικασία Εργατικών
Διαφορών"

και κατόπιν της από 27/01/2021 Κλήσης με ΓΑΚ: 6563/2021 και ΕΑΚ:

323/2021 στη νέα δικάσιμο της 23-04-2021 ή και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο
αυτής ή ακόμη και σε κάθε νέα δικάσιμο αυτής μετά την οίκοθεν απόσυρσή της λόγω
των εκτάκτων μέτρων που ισχύουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας της COVID -19,
να

συντάξει,

υπογράψει

και

καταθέσει

σχετικό

υπόμνημα

–

προτάσεις,

να

παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και να ενημερώσει το Δήμο για την
πορεία της υποθέσεως.
Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των μελών την υπ’αριθμ.πρωτ. 26061/1009-2021 γνωμοδότηση της δικηγόρου του Δήμου κ.Αργυρού Κωνσταντίνας, που έχει
ως εξής :

ΑΔΑ: ΩΣΚΣΩΛ7-ΙΚΧ

«Σας στέλνω την υπ’αριθμ.7442/2021 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, που δίκασε ως β’/βάθμιο την έφεση που είχε ασκήσει ο Δήμος Κορινθίων και
αφορούσε στη διόρθωση του διατακτικού της με αριθμό 1207/2008 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Αθηνών. Πλέον σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και την τελεσίδικη
διόρθωση του διατακτικού της με αριθμό 1207/2008 απόφασης, ο Δήμος υποχρεούται
να καταβάλει σε καθένα από τους αντιδίκους το ποσό της με αριθμό 1207/2008
απόφασης αφού αυτή, πριν την διόρθωσή της, εκ παραδρομής έγραφε ότι το εκεί
επιτασσόμενο ποσό έπρεπε να καταβληθεί σε όλους τους αντιδίκους και όχι σε καθένα
από αυτούς.
Πλέον την με αριθμ.1207/2008 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, μπορείτε να την
πληρώσετε στους αντιδίκους, πριν την επίδοσή της προς εσάς με επιταγή προς
πληρωμή, που θα σας επιβαρύνει με λοιπά έξοδα.
Για το λόγο αυτό θεωρώ αναγκαίο και προς όφελος των συμφερόντων σας να
γνωστοποιήσετε την παρούσα απόφαση προς την Οικονομική σας υπηρεσία για τις
δικές σας νόμιμες ενέργειες.
Είμαι στην διάθεσή σας για οποιοδήποτε διευκρίνηση.
Με εκτίμηση
Η πληρεξούσια δικηγόρος
Κωνσταντίνα Ι.Αργυρού»
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται να μην ασκηθεί από πλευράς Δήμου
κανένα ένδικο μέσο κατά της υπ’αριθμ. 7442/2021 Απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, που δίκασε ως β’/βάθμιο την Έφεση που είχε ασκήσει ο Δήμος
Κορινθίων και αφορούσε στη διόρθωση του διατακτικού της υπ’αριθμ. 1207/2008
απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς πλέον ο Δήμος υποχρεούται να καταβάλει
το επιτασσόμενο ποσό της υπ’αριιθμ. 1207/2008 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών
σε καθένα από τους αντιδίκους και είναι προς όφελος των συμφερόντων του Δήμου να
πληρώσει αυτό στους αντιδίκους, πριν την επίδοσή της εν λόγω απόφασης προς τον
Δήμο Κορινθίων

με επιταγή προς πληρωμή, που θα επιβαρύνει τον Δήμο

με λοιπά

έξοδα, σύμφωνα με την σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Αργυρού
Κωνσταντίνας.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και
έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ’αριθμ. 7442/2021
Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της διόρθωση του διατακτικού της
υπ’αριθμ.

1207/2008

απόφασης

υπ'αριθμ.Πρωτ.26061/10-09-2021

του

Ειρηνοδικείου

γνωμοδότηση

της

Αθηνών,

πληρεξούσιας

την
δικηγόρου

κ.Αργυρού Κ., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε
και ισχύει, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΔΑ: ΩΣΚΣΩΛ7-ΙΚΧ

Την μη άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων από τον Δήμο Κορινθίων κατά
της υπ’αριθμ. 7442/2021 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που δίκασε
ως β’/βάθμιο την Έφεση που είχε ασκήσει ο Δήμος Κορινθίων και αφορούσε στη
διόρθωση του διατακτικού της υπ’αριθμ. 1207/2008 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Αθηνών, και την καταβολή από τον Δήμο Κορινθίων του επιτασσόμενου ποσού σε
καθένα από τους αντιδίκους, όπως ο Δήμος υποχρεούται σύμφωνα με το διατακτικό
της υπ’αριθμ. 1207/2008 οριστικής Απόφασης (Διαδικασίας εργατικών διαφορών) του
Ειρηνοδικείου Αθηνών

η οποία εξεδόθη επί της υπ’αριθμ.1736/2007 Αγωγής των

Καραγιώργου Μαρίας και λοιπών, (σύνολο επτά) Σχολικών Φυλάκων κατά του Δήμου
Κορινθίων και λοιπών (σύνολο δύο), σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ.26061/10-092021γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Αργυρού Κ., και όπως ακριβώς και
αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω, στο ιστορικό της παρούσης.
Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις
άμεσες ενέργειές της προς καταβολή του ως ανωτέρω επιτασσόμενου ποσού, σε
καθένα από τους αντιδίκους, πριν την επίδοσή της υπ’αριθμ. 7442/2021 Απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών προς τον Δήμο Κορινθίων

με επιταγή προς

πληρωμή, προς όφελος των συμφερόντων του Δήμου.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς
oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 41/468/2021.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος,

23-09-2021
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