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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. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

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.. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Κορδώσης Χρ.. 

 

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 504η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για 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. 158/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την 

οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 17880/12-05-2016 (ΑΔΑ:762ΣΩΛ7-46Ζ) απόφαση Δημάρχου 

Κορινθίων περί ορισμού του δικηγόρου Κορίνθου κ. Κοσσιέρη Σωτήριου ως πληρεξούσιου δικηγόρου 

του Δήμου, με την εντολή να ασκήσει προσφυγή κατά της με αριθμό 75/26-04-2016 απόφασης 

Διοικητή Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου (αριθμ. πρωτ. 2517/4/49-Β΄) περί επιβολής διοικητικού 

προστίμου στο Δήμο Κορινθίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας Ν. 

2717/99 (ΦΕΚ 97Α΄), και να εκπροσωπήσει το Δήμο κατά την εκδίκασή της.  

Ακολούθως θέτει υπόψη των μελών την επί της ως άνω αγωγής με αριθμό Α361/2019 απόφαση 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, η οποία απορρίπτει την με αριθμό καταχώρησης 
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ΠΡ111/6-7-2016 προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου του Δήμου 

κατά της ως άνω αναφερόμενης απόφασης περί επιβολής διοικητικού προστίμου. 

Τέλος, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 40737/14-11-

2019 επιστολή-γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ. Σωτήριου Κοσσιέρη, η 

οποία αναφέρει: «…έχω την άποψη ότι δεν υπάρχει λόγος άσκησης έφεσης, διότι δεν θα αλλάξει 

κάτι στην κρίση του δικαστηρίου.  Πρόκειται για διοικητικό πρόστιμο της τροχαίας Κορίνθου από 

αποδεδειγμένη παράνομη κυκλοφορία τεθέντος σε ακινησία οχήματος του Δήμου (χωρίς πινακίδες, 

άδεια κυκλοφορίας κλπ), το οποίο δεν τέθηκε πάλι σε λειτουργία, όπως με είχαν πληροφορήσει οι 

υπηρεσίας του Δήμου.  Πιθανότατα και να έχει ήδη πληρωθεί το πρόστιμο, το οποίο είχε βεβαιωθεί.  

Θα πρέπει να ελεγχθεί…..» 

  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 

Α361/2019 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου επί της με αριθμό 

καταχώρησης ΠΡ111/6-7-2016 προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της με αριθμό 75/26-04-2016 

απόφασης Διοικητή Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου (αριθμ. πρωτ. 2517/4/49-Β΄), διότι ο Δήμος δεν 

έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει περαιτέρω ένδικα μέσα, εφόσον, σύμφωνα με την ως άνω 

γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, δεν υπάρχει λόγος άσκησης έφεσης, διότι 

δεν θα αλλάξει κάτι στην κρίση του δικαστηρίου, καθώς πρόκειται για διοικητικό πρόστιμο της 

Τροχαίας Κορίνθου από αποδεδειγμένη παράνομη κυκλοφορία τεθέντος σε ακινησία οχήματος του 

Δήμου (χωρίς πινακίδες, άδεια κυκλοφορίας κλπ), το οποίο δεν τέθηκε πάλι σε λειτουργία, 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. 40737/14-11-2019 επιστολή-γνωμοδότηση του 

πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ. Σωτήριου Κοσσιέρη, την με αριθμ. Α361/2019 απόφαση του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, 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 Α361/2019 

απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου επί της με αριθμό καταχώρησης 

ΠΡ111/6-7-2016 προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου του 

Δήμου Κορινθίων κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της με αριθμό 75/26-04-2016 απόφασης 

Διοικητή Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου (αριθμ. πρωτ. 2517/4/49-Β΄), διότι ο Δήμος δεν έχει έννομο 

συμφέρον να ασκήσει περαιτέρω ένδικα μέσα, εφόσον, σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση 

του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, δεν υπάρχει λόγος άσκησης έφεσης, διότι δεν θα αλλάξει 
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κάτι στην κρίση του δικαστηρίου, καθώς πρόκειται για διοικητικό πρόστιμο της Τροχαίας Κορίνθου 

από αποδεδειγμένη παράνομη κυκλοφορία τεθέντος σε ακινησία οχήματος του Δήμου (χωρίς 

πινακίδες, άδεια κυκλοφορίας κλπ), το οποίο δεν τέθηκε πάλι σε λειτουργία, 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. 40737/14-11-2019 επιστολή-γνωμοδότηση του 

πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για την εν λόγω υπόθεση κ. Σωτήριου Κοσσιέρη. 

 

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

           Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 39/504/2019.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 8-1-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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