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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  19-06-2019

       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 19η Ιουνίου 2019, ημέρα της

εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 20523/14-

06-2019 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 πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Καμπούρης  Χαρ.  (αναπληρώνει  το  τακτικό  μέλος  Βλάσση  Δημ.),  2)Παρτσινέβελος  Κων.

(αναπληρώνει  το  τακτικό  μέλος  Φαρμάκη  Γεωργ.),  3)Ζώγκος  Ανδρ.,  4)Μπάκουλης  Δημ.,

5)Νανόπουλος Βασ..

  Α π ό ν τ ε ς 

1)Πνευματικός Αλέξ., Πρόεδρος, 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Ζήμος Κων.,  4)Γκουργιώτης Αλεξ..

  Στην  παρούσα  συνεδρίαση,  λόγω  απουσίας  του  Προέδρου  κ.Πνευματικού  Αλέξανδρου,

προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.Νανόπουλος Βασίλειος.

 

       Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

     ΑΠΟΦΑΣΗ 273  η  : Ο Προεδρεύων, συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερή-

σιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελη-

τών» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ' αριθμ.6/73/2019 απόφασή τους, με την οποία

εγκρίθηκε η υπ' αριθμ.  5150/12-02-2019 (ΑΔΑ: Ω92ΜΩΛ7-ΠΥΓ) απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων

με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Κορίνθου κ.Αργυ-

ρού Κωνσταντίνα, με  την εντολή να  συντάξει και καταθέσει ανακοπή ενώπιον του αρμόδιου δικαστη-

ρίου κατά του από 08-02-2019 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου και δη της Ανώνυμης Τραπεζικής Εται-

ρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» του Δημήτριου Ευσταθίου και λοιπών κατά του Δή-

μου Κορινθίων. 

ΑΔΑ: 6ΕΒΔΩΛ7-ΔΦ5



    Ακολούθως  ο  Προεδρεύων θέτει  υπ'όψιν  των  μελών  της  Επιτροπής  την  υπ'  αριθμ.πρωτ.

Εισερχ.20621/18-06-2019 Αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ.Αργυρού Κωνσταντίνας,

που έχει ως εξής:

ΑΙΤΗΣΗ
Κωνσταντίνας  Ι.  Αργυρού,  Δικηγόρου  στον  ΄Αρειο  Πάγο,  Μέλους  του  Δικηγορικού

Συλλόγου Κορίνθου, κατοίκου Κορίνθου, οδός Κολιάτσου αριθμ. 36, (τηλ. 27410- 72422). 
…………………………..

Οι κάτωθι: 
1.- Δημήτριος ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, κάτοικος Κορίνθου,

οδός Αριστοτέλους αριθμ. 61. 
2.- Νικόλαος ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, κάτοικος Κορίνθου,

οδός Εθνικής Ανεξαρτησίας αριθμ. 66-68. 
3.- Γεώργιος ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, κάτοικος Κορίνθου,

οδός Εθνικής Ανεξαρτησίας αριθμ. 66-68. 
      4.-  Παναγιώτα χήρα Κωνσταντίνου ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, το γένος Νικολάου και Αθανασίας
Γκράβα, κάτοικος Κορίνθου, οδός Εθνικής Ανεξαρτησίας αριθμ. 66-68, 
εξέδωσαν εναντίον σας την υπ΄αριθμ. 284/2018 διαταγή πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία ζητούσαν να τους καταβάλλετε τα εκεί οριζόμενα και σας
επέδωσαν  την  από  17/01/2019  επιταγή  προς  πληρωμή  κάτωθι  αντιγράφου  εξ  απογράφου  α΄
εκτελεστού της παραπάνω υπ΄αριθμ. 284/2018 διαταγής πληρωμής. 

Δυνάμει  των  ανωτέρω  σας  επέδωσαν  το από  08/02/2019  κατασχετήριο,  που
στρέφεται κατά του Δήμου σας, εις χείρας τρίτου και συγκεκριμένα της εδρεύουσας στην
Αθήνα  Ανώνυμης  Τραπεζικής  Εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ  A.E.»,
νόμιμα  εκπροσωπουμένης,  με  το  οποίο  σας  επιβλήθηκε  αναγκαστική  κατάσχεση  την
08/02/2019 για ποσό 61.569,52 Ευρώ.     

Κατά αυτών και κατά του παραπάνω από  08/02/2019 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου
άσκησα για λογαριασμό σας και σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 5150/12-02-2019 απόφαση του
Δημάρχου  σας,  την  από  12/02/2019  ανακοπή,  (άρθρο  933  Κ.Πολ.Δ.),  με  τη  διαδικασία  των
Περιουσιακών Διαφορών και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ανακοπής 37/ ΠΔ 37/2019,
η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 20ης Μαρτίου 2019. Κατά τη
δικάσιμο αυτή η συζήτηση της ανακοπής αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 5ης Ιουνίου 2019, οπότε η
συζήτησή  της  ματαιώθηκε,  λόγω  της  αναστολής  των  εργασιών  των  Δικαστηρίων  της  χώρας,
εξαιτίας των Επαναληπτικών Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019. 

Την ανακοπή αυτή επανέφερα προς συζήτηση με την από 07/06/2019 αίτηση – κλήση,
που έλαβε αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου αίτησης – κλήσης αριθμ. 175 /ΠΔ 175/2019,  
που απευθύνεται ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και ορίστηκε δικάσιμος
για τη συζήτησή της η 5η Φεβρουαρίου 2020. (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών). 

Η παραπάνω αίτηση – κλήση θα πρέπει να επιδοθεί εμπρόθεσμα στους αντιδίκους
προς  γνώση τους  και  για  τις  νόμιμες  συνέπειες  και  για  να  παρασταθούν  ενώπιον  του
παραπάνω Δικαστηρίου κατά τη συζήτησή της. 

Για  το  λόγο  αυτό,  σας  παρακαλώ,  όπως  ορίσετε  άμεσα:  α)   δικαστικό  επιμελητή  στην
περιφέρεια  του  Εφετείου  Ναυπλίου,  με  έδρα  το  Πρωτοδικείο  Κορίνθου,  για  να  προβεί,  κατόπιν
συνεννόησης μαζί μου,    στις απαιτούμενες έξι (6) επιδόσεις της    παραπάνω αίτησης – κλήσης,    
καθόσον αυτή απευθύνεται στους τέσσερις (4) αντιδίκους, αλλά και στα δύο (2) υποκαταστήματα της
Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., που διατηρεί στην πόλη της Κορίνθου και  

 β) δικαστικό  επιμελητή  στην  περιφέρεια  του  Εφετείου  Αθηνών,  με  έδρα το  Πρωτοδικείο
Αθηνών, για να προβεί, κατόπιν συνεννόησης μαζί μου,   σε μία (1) επίδοση   της παραπάνω αίτησης –
κλήσης   στην έδρα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στην Αθήνα.   

Στην έδρα της Τράπεζας Πειραιώς και στα ως άνω δύο (2) υποκαταστήματά της  επιδόθηκε και
το δικόγραφο της ανακοπής.  

Σύνολο επιδόσεων επτά (7).   

ΑΔΑ: 6ΕΒΔΩΛ7-ΔΦ5



        Ακολούθως ο Προεδρεύων λέει ότι,  προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δή-

μου,  θα πρέπει να ορισθούν πληρεξούσιοι  δικαστικοί επιμελητές οι οποίοι,  σε συνεργασία με την

πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα  θα προβούν εμπρόθεσμα στις απαραίτη-

τες  επιδόσεις της  ανωτέρω Αίτησης-κλήσης.  Για τον λόγο αυτό προτείνονται : α) η δικαστική επιμε-

λήτρια Κορίνθου κ.Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα και β)ο δικαστικός επιμελητής Αθηνών κ.Διαμαντής

Ανδρέας.

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω

εισήγηση  του Προεδρεύοντος,  την  υπ'  αριθμ.πρωτ. Εισερχ.206217/18-06-2019  Αίτηση  της

πληρεξούσιας δικηγόρου,  τις  διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  του Ν.3463/2006,  του

Ν.4555/2018, όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική, νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Βασ., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων κ.λπ.

και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει) 

     Ορίζει πληρεξούσιους  δικαστικούς  επιμελητές  του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση

α) την  δικαστική επιμελήτρια Κορίνθου κ.Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα και β) τον  δικαστικό  επιμελητή

Αθηνών κ.Διαμαντής Ανδρέας,  με την εντολή, σε συνεργασία με την πληρεξούσια δικηγόρο του

Δήμου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, να προβούν εμπρόθεσμα στις απαραίτητες νόμιμες επιδόσεις  της

ανωτέρω  Αίτησης-κλήσης,  όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

        Η αμοιβή των ανωτέρω δικαστικών επιμελητών θα οριστεί βάσει των ελάχιστων αμοιβών που

ορίζονται στην ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-

μάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015),

και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016), όπως ισχύουν, καθώς  και κάθε άλλης

σχετικής, ισχύουσας νομοθετικής διάταξης.   

           Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/273/2019.

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος,  31-07-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΔΑ: 6ΕΒΔΩΛ7-ΔΦ5


		2019-08-01T08:04:24+0300
	Athens




