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Αριθµός Πρακτικού 21

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 01-06-2021

    Η  Οικονοµική  Επιτρoπή  τoυ  ∆ήµoυ  Κoριvθίωv,  πoυ  απoτελείται  από  τoυς  κ.κ.:  1)Βασίλειο

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  ∆ηµήτριο,  Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε

αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής

Επιτροπής  για  την  περίοδο  2019 -  2021 και  β)µε  αριθµό  30467/4-9-2019 απόφαση  ∆ηµάρχου

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, και  σύµφωνα µε  τις  διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.”∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ'αριθµ.

∆1α/Γ.Π.οικ. 31950/21.05.2021 (ΦΕΚ 2141/22.05.2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης:

Έκτακτα  µέτρα  προστασίας  της  δηµόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από τη ∆ευτέρα, 24 Μαΐου 2021

και  ώρα  6:00 έως  και  τη  ∆ευτέρα,  31 Μαΐου  2021 και  ώρα  6:00,  την  υπ’αριθµ.πρωτ.  ∆Ι∆Α∆Φ.

69141οικ.1387-25.01.2021  εγκύκλιο του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  την  υπ'  αριθµ.  426/

ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών, συvεδρίασε  µέσω τηλεδιάσκεψης

σήµερα την 1η Ιουνίου 2021, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση

και  ύστερα  από  τηv  υπ'  αριθµ.  πρωτ.  14251/28-05-2021  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

∆ήµου Κορινθίων.

     Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,

εκλεγµένο µε την υπ' αριθµ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθµ.

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη

της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», 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 αριθ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την ως άνω πρόσκληση. 

     Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς
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1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,

4)Κουτσογκίλας Θεµµιστοκλής (αναπληρώνει το τακτικό µέλος κ.Κόλλια Κωνσταντίνα), 5)Πνευµατικός

Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7) Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Σταυρέλης Νικόλαος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης),

2)Πούρος Γεώργιος.

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 2  3  7  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Περί άσκησης

ή µη ένδικων µέσων σε δικαστική υπόθεση του ∆ήµου»  θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής

την υπ'αριθµ. 20/2021 ∆ιαταγή πληρωµής Ειρηνοδικείου Κορίνθου  επί της από 14-05-2021 Αιτήσεως

της οµορρύθµου εταιρείας  µε την επωνυµία “Α.ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ο.Ε.” που εδρεύει στην Κόρινθο, η οποία

αφορά  χρηµατική  αξίωση  κατόπιν  της  υπ'αριθµ.πρωτ.60715/29-12-2017  (Α.∆.Α.Μ.:  17SYMV00

2510127) συµβάσεως, καταρτισθείσας µεταξύ της αιτούσης και του ∆ήµου Κορινθίων για Προµήθεια

εργαλείων Τεχνικής υπηρεσίας, η οποία διατάσσει τον ∆ήµο Κορινθίων να καταβάλλει στην αιτούσα το

ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα  έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (4.486,32€)

εντόκως µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας από την επίδοση της παρούσης διαταγής πληρωµής και

µέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως καθώς και το ποσό των 175 € για δικαστική δαπάνη εκδόσεως της

παρούσας διαταγής πληρωµής,   η οποία κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο Κορινθίων µε δικαστικό επιµελητή

στις 14-5-2021.

        Ο Πρόεδρος ακολούθως ενηµερώνει τα µέλη ότι µε την υπ'αριθµ.14210/28-05-2021 Απόφαση

∆ηµάρχου ορίστηκε ως πληρεξούσια δικηγόρος του ∆ήµου η δικηγόρος Κορίνθου κ.Μαρία Γιώτη, µε

την  εντολή να συντάξει γνωµοδότηση προς τον ∆ήµο Κορινθίων σχετικά µε την άσκηση ή µη ένδικων

µέσων  κατά  της  υπ'αριθµ.  20/2021 διαταγής  πληρωµής  Ειρηνοδικείου  Κορίνθου  της  εταιρείας  “Α.

ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ο.Ε.”  κατά ∆ήµου Κορινθίων, η οποία κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µε δικαστικό επιµελητή

στις  14-5-2021 και στην συνέχεια  θέτει υπ'όψιν των µελών  την υπ'αριθµ.Πρωτ.14339/ 31-05-2021

σχετική γνωµοδότηση της ανωτέρω δικηγόρου, η οποία καταλήγει ως εξής :

        «∆ια τούτο συνιστώ να προβεί  ο ∆ήµος Κορινθίων σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
άµεση και ολοσχερή εξόφληση των οφειλοµένων.

      Σας γνωρίζω επίσης ότι η ανακοπή από µόνη της δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα, οπότε
ακόµα  και σε περίπτωση  άσκησής  της, εγκυµονεί  ο  κίνδυνος  “κατάσχεσης  εις  χείρας  τρίτου” σε
τραπεζικούς  λογαριασµούς  που  τηρεί  ο  ∆ήµος,  προξενώντας  έτσι  ανεπανόρθωτη  βλάβη  στα
συµφέροντά του.

      Συνοψίζοντας, θεωρώ ότι η απαίτηση ύψους 4.486,32€ µετά των νόµιµων τόκων και δικαστικών
εξόδων, της προµηθεύτριας εταιρείας µε την επωνυµία “Α.ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ο.Ε.” πρέπει να εξοφληθεί
ολοσχερώς  άµεσα,  καθώς  τυχόν  άσκηση  οποιουδήποτε  ένδικου  µέσου  κατά  της  εκδοθείσας
διαταγής πληρωµής  δεν θα ευδοκιµήσει και θα επιβαρύνει τον ∆ήµο µε δικαστικά έξοδα, χωρίς
ουσιώδες αντίκρυσµα.»
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   Κατόπιν  των  ανωτέρω  και  προκειµένου  να  υποστηριχθούν  τα  συµφέροντα  του  ∆ήµου,  ο

Πρόεδρος προτείνει να µην ασκηθεί από πλευράς ∆ήµου κανένα ένδικο µέσο κατά της υπ'αριθµ.

20/2021  ∆ιαταγής  πληρωµής  Ειρηνοδικείου  Κορίνθου  επί  της  από  14-05-2021  Αιτήσεως  της

οµορρύθµου εταιρείας  µε την επωνυµία “Α.ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ο.Ε.” που εδρεύει στην Κόρινθο, η οποία

αφορά  χρηµατική  αξίωση  κατόπιν  της  υπ'αριθµ.πρωτ.60715/29-12-2017 (Α.∆.Α.Μ.:  17SYMV00

2510127)  συµβάσεως,  καταρτισθείσας  µεταξύ  της  αιτούσης  και  του  ∆ήµου  Κορινθίων  για

Προµήθεια εργαλείων Τεχνικής υπηρεσίας, η οποία διατάσσει τον ∆ήµο Κορινθίων να καταβάλλει

στην  αιτούσα  το ποσό  των  τεσσάρων  χιλιάδων  τετρακοσίων  ογδόντα  έξι ευρώ  και τριάντα  δύο

λεπτών  (4.486,32€) εντόκως  µε  τον  νόµιµο  τόκο  υπερηµερίας  από  την  επίδοση  της  παρούσης

διαταγής  πληρωµής  και  µέχρις  ολοσχερούς  εξοφλήσεως  καθώς  και  το  ποσό  των  175  €  για

δικαστική  δαπάνη  εκδόσεως  της  παρούσας  διαταγής  πληρωµής,  σύµφωνα  µε  την  ως  άνω

γνωµοδότηση της δικηγόρου του ∆ήµου κ.Γιώτη Μαρίας.

       Στο σηµείο αυτό ο κ.Πνευµατικός Α., ερωτά εάν τα µηχανήµατα που προµηθεύτηκε ο ∆ήµος,

βρίσκονται στις αποθήκες του ∆ήµου και εάν χρησιµοποιούνται.

      Ο κ.Ζαχαριάς Σ., Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, απαντά ότι τα µηχανήµατα

και τα εργαλεία της εν λόγω Προµήθειας έχουν παραληφθεί και είναι σε λειτουργία. 

      Η  Οικονοµική  Επιτροπή  µετά  από  διαλογική  συζήτηση  µέσω  τηλεδιάσκεψης και  έχοντας

υπ'όψιν  την  ανωτέρω  εισήγηση  του  Προέδρου,  την  υπ'αριθµ.  20/2021  ∆ιαταγή  πληρωµής

Ειρηνοδικείου Κορίνθου, την υπ'αριθµ.πρωτ.14339/31-05-2021   γνωµοδότηση της  δικηγόρου του

∆ήµου κ.Γιώτη Μ.,  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,

καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νοµοθετικής διάταξης, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Την  µη  άσκηση  περαιτέρω  ένδικων  µέσων  από  τον  ∆ήµο  Κορινθίων  κατά  της  υπ'αριθµ.

20/2021  ∆ιαταγής  πληρωµής  Ειρηνοδικείου  Κορίνθου  επί  της  από  14-05-2021  Αιτήσεως  της

οµορρύθµου εταιρείας  µε την επωνυµία “Α.ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ο.Ε .” που εδρεύει στην Κόρινθο, η οποία

αφορά  χρηµατική  αξίωση  κατόπιν  της  υπ'αριθµ.πρωτ.60715/29-12-2017  (Α.∆.Α.Μ.:  17SYMV00

2510127) συµβάσεως, καταρτισθείσας µεταξύ της αιτούσης και του ∆ήµου Κορινθίων για Προµήθεια

εργαλείων Τεχνικής υπηρεσίας,  η οποία διατάσσει τον ∆ήµο Κορινθίων να καταβάλλει στην αιτούσα

το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (4.486,32€)

εντόκως µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας από την επίδοση της παρούσης διαταγής πληρωµής και

µέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως καθώς και το ποσό των 175 € για δικαστική δαπάνη εκδόσεως της

παρούσας διαταγής πληρωµής,  την συµµόρφωση του ∆ήµου Κορινθίων µε την ανωτέρω υπ'αριθµ.

20/2021 ∆ιαταγή   πληρωµής Ειρηνοδικείου  Κορίνθου  και την  ολοσχερή  εξόφληση  της  αιτούσας

οµορρύθµου εταιρείας   µε την επωνυµία  “Α.ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ο.Ε.” όπως ορίζει η ανωτέρω απόφαση,
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σύµφωνα µε την  υπ' αριθµ. πρωτ. 14339/31-05-2021  γνωµοδότησης της  δικηγόρου του ∆ήµου

κ.Γιώτη  Μαρίας και  όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται  ανωτέρω, στο ιστορικό της παρούσης.

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 21/2  3  7/2021.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 02-06-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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