
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 27 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  13-7-2021 

 

      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 του 

άρθρου 1, παρ.1. «Δημόσιες υπηρεσίες» της υπ’αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/02-7-2021(ΦΕΚ 

2879/02.07.2021 τεύχος Β') Κ.Υ.Α 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, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και 

ώρα 6:00,  την υπ’ αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθμ. 426/ 

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

σήμερα την 13η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα 

από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 19169/09-07-2021 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' αριθμ. 

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

παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη 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 Δημοτικού 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. 
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Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Μπίτζιος Δημήτριος, 3)Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Κόλλια Κων/να), 4) Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 

6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων  

 Α π ό ν τ ε ς  

1) Ζαχαριάς   Σπυρίδων   (συνδέθηκε  κατά  την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης), 

2) Ταγαράς Βασίλειος. 

 

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

          ΑΠΟΦΑΣΗ 336η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 35ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Περί 

άσκησης ή μη ένδικων μέσων σε δικαστική υπόθεση του Δήμου -υπ’αριθμ.189/2020 Διαταγή 

πληρωμής Σοφίας Στέφου Μπίζτα» θέτει υπ'όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ'αριθμ. 

189/2020 (υπ’αριθμ.πρωτ.34700/12-11-2020εισερχ.) Διαταγή πληρωμής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Κορίνθου  των Σοφίας συζ. Αθανάσιου Στέφου το γένος Αναστασίου και Αναστασίας 

Μπίζτα και λοιπών (σύνολο 3) κατά Δήμου Κορινθίων, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο με 

δικαστικό επιμελητή στις 5-11-2020 και η οποία «..διατάζει τον Δήμο να καταβάλει μετά των 

νομίμων τόκων από την επίδοση της διαταγής πληρωμής που θα εκδοθεί και μέχρι την εξόφληση” 

στους αιτούντες: 

α) Σοφία σύζ. Αθανασίου Στέφου το γένος Αναστασίου και Αναστασίας Μπίζτα για αποζημίωση 

το ποσό των 113.616,00 ευρώ και για δικαστικά έξοδα το ποσό των 1.704,24 ευρώ, 

β) Γεωργία χα Ιωάννη Μπίζτα το γένος Μιχαήλ Μαυραγάνη για αποζημίωση το ποσό των 

113.616,00 ευρώ και για δικαστικά έξοδα το ποσό των 1.704,24 ευρώ και 

γ) Παναγούλα χα Ευαγγέλου Δανιήλ το γένος Αναστασίου Μπίζτα για αποζημίωση το ποσό των 

80.937,60 ευρώ και για δικαστικά έξοδα το ποσό των 1.214,06 ευρώ, καθώς και 500 ευρώ για 

δικαστικά έξοδα». 

Η εν λόγω απαίτηση προκύπτει από απαλλοτρίωση τμήματος ιδιοκτησίας των ανωτέρω στην 

περιοχή "ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ-ΔΕΛΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ''. 

 
       Επίσης θέτει υπ’όψιν των μελών το από 25-06-2021 (υπ’αριθμ.17730/30-06-2021εισερχ.) 

Κατασχετήριο εις χείρας τρίτου, με συνημμένο το υπ’αριθμ.266/2020 Α΄Απόγραφο εκτελεστό της 

υπ’αριθμ.189/2020 Διαταγής πληρωμής των ανωτέρω, κατά του Δήμου Κορινθίων, το οποίο 

κοινοποιήθηκε νομίμως στον Δήμο Κορινθίων στις 30-06-2021. 

       Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι :  

α) Με την υπ’αριθμ.55/574/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ως πληρεξούσια 

δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος Κορίνθου  κ.Μαρία Γιώτη, με την  ρητή εντολή και 

πληρεξουσιότητα να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει εμπρόθεσμα Ανακοπή ενώπιον του 

αρμόδιου δικαστηρίου του Δήμου Κορινθίων κατά της με αριθμό 189/2020 Διαταγής πληρωμής 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου των Σοφίας συζ. Αθανάσιου Στέφου το γένος 

Αναστασίου και Αναστασίας Μπίζτα και λοιπών (σύνολο 3) κατά Δήμου Κορινθίων, και να 

ενημερώσει τον Δήμο σχετικά.  

ΑΔΑ: 6ΟΕ9ΩΛ7-Υ9Λ



 

β) Με την υπ'αριθμ.1/6/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε η ανωτέρω δικηγόρος ώστε 

να προβεί στην άσκηση Αίτησης αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής του Δήμου 

Κορινθίων κατά της εν λόγω υπ'αριθμ.189/2020 Διαταγής πληρωμής Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Κορίνθου, να παρασταθεί κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής κατά την δικάσιμο που ήθελε 

ορισθεί ή και σε κάθε μετ' αναβολής δικάσιμο αυτής,  να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής 

απόφασης και να ενημερώσει τον Δήμο Κορινθίων για την πορεία της υποθέσεως. 

 γ) Με την υπ’αριθμ. 21/239/2021  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ως πληρεξούσιος 

δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση  η δικηγόρος Κορίνθου κ.Γιώτη Μαρία με 

την ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να παρασταθεί κατά την συζήτηση της κατατεθείσας  Αίτησης 

αναστολής του Δήμου Κορινθίων κατά της υπ'αριθμ.189/2020 διαταγής πληρωμής Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Κορίνθου των Σοφίας συζ. Αθανάσιου Στέφου το γένος Αναστασίου και Αναστασίας 

Μπίζτα και λοιπών (σύνολο 3) κατά Δήμου Κορινθίων,   ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά την 

ορισθείσα δικάσιμο στις 10-06-2021,  ή και σε κάθε μετ' αναβολής δικάσιμο αυτής, να καταθέσει 

σχετικό υπόμνημα- προτάσεις,  να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και να 

ενημερώσει τον Δήμο Κορινθίων για την πορεία της υποθέσεως. 

       Ο Πρόεδρος στην συνέχεια θέτει υπ’όψιν των μελών την υπ'αριθμ. Πρωτ. 19092/09-07-2021 

σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας  δικηγόρου κ.Γιώτη Μ. η οποία έχει ως εξής:  

 

«Σε συνέχεια της τηλεφωνικής και διαδικτυακής επικοινωνίας μας, Σας γνωρίζω τα εξής, 

προκειμένου να τα διαβιβάσετε στην Οικονομική Επιτροπή:  

Α)ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΟΦ. ΜΠΙΖΤΑ κλπ: 

Οι καθ' ων εξέδωσαν την υπ' αριθμ. 189/2020 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Κορίνθου, απορρέουσα από απαίτηση που είχαν κατά του Δήμου Κορινθίων, από απαλλοτρίωση 

τμήματος ιδιοκτησίας τους στην περιοχή "ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ-ΔΕΛΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ''. Κατά των καθ' 

ων και της ανωτέρω διαταγής πληρωμής, ασκήσαμε την  από 23.11.2020 ανακοπή με αριθμό 

κατάθεσης 401/ΠΔ401/2020, της οποίας η συζήτηση ορίσθηκε για την 3.11.2021. Εν συνεχεία 

καταθέσαμε την από από 27-1-2021 με αρ. καταθ. 53/ΑΣΦ53/2021 Αίτηση Αναστολής, με αίτημα 

χορήγησης προσωρινής διαταγής αποχής από κάθε πράξη εκτέλεσης, η οποία συζητήθηκε την 

10η Ιουνίου 2021 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου. Πλην όμως, το αίτημα 

χορήγησης προσωρινής διαταγής δεν έγινε δεκτό (δεδομένου ότι επρόκειτο για απαίτηση, βέβαιη, 

ληξιπρόθεσμη και εκκαθαρισμένη), και οι αντίδικοι επέδωσαν εντός 60 ημερών επιταγή πρός 

εκτέλεση και ακολούθως, κατασχετήριο εις χείρας τρίτου, κατά του Δήμου Κορινθίων. Ο νόμος 

προβλέπει δυνατότητα άσκησης ανακοπής κατά της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, κατ' αρ. 933  

 κ.επ. ΚΠολΔ. Το άρθρο 934 ΚΠολΔ ορίζει ότι: 

''Ανακοπή σύμφωνα με το άρθρο 933 είναι παραδεκτή: 

 

 α) Αν αφορά ελαττώματα από τη σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση μέχρι και τη δημοσίευση 

του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης κατά τα άρθρα 955 και 995 ή την απαίτηση ή σε 
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περίπτωση κατάσχεσης στα χέρια τρίτου μέχρι και την επίδοση του κατασχετήριου εγγράφου στον 

καθ’ ου, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα της κατάσχεσης. Σε περίπτωση 

άμεσης εκτέλεσης, η ανακοπή κατά της επιταγής προς εκτέλεση ασκείται μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την επίδοση της επιταγής. 

 

 β) Αν αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης της εκτέλεσης, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες 

αφότου η πράξη αυτή ενεργηθεί και αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών 

απαιτήσεων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα του πλειστηριασμού ή 

αναπλειστηριασμού αν πρόκειται για κινητά, και εξήντα (60) ημέρες αφότου μεταγράφει η 

περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, αν πρόκειται για ακίνητα." 

Πλην όμως, κατά την άποψη μου, θεωρώ ότι παρέλκει η άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου, 

καθώς πρόκεται για απαίτηση, βέβαιη, ληξιπρόθεσμη, εκκαθαρισμένη, απότοκος μακράς 

αντιδικίας, και επιπρόσθετα, έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, και η επιταγή προς εκτέλεση δεν 

φέρει νομικά ελαττώματα. Συνεπώς, τυχόν  άσκηση θα επιβαρύνει τον Δήμο με δικαστικά έξοδα, 

χωρίς θετικό αποτέλεσμα,  αφού τα χρήματα θα δεσμευτούν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. 

Δια τούτον τον λόγο, στο παρελθόν και πριν την επίδοση του κατασχετηρίου, είχα προτείνει την 

σύνταξη πρακτικού συμβιβασμού και την πληρωμή αυτών, το οποίο όμως δεν προχώρησε. 

Συνοψίζοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι τα χρήματα οφείλονται, πρέπει να πληρωθούν, και δέον 

είναι να μην ασκηθεί οποιοδήποτε ένδικο μέσο, διότι δεν θα φέρει θετικό αποτέλεσμα για τον Δήμο 

Κορινθίων. 

Παραμένω στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση. »  

 

        Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται  να μην ασκηθεί από πλευράς Δήμου κανένα 

ένδικο μέσο κατά του από 25-06-2021 (υπ’αριθμ.17730/30-06-2021εισερχ.) Κατασχετήριο εις 

χείρας τρίτου, με συνημμένο το υπ’αριθμ.266/2020 Α΄Απόγραφο εκτελεστό δυνάμει της 

υπ’αριθμ.189/2020 Διαταγής πληρωμής των ανωτέρω : α) Σοφίας σύζ. Αθανασίου Στέφου το 

γένος Αναστασίου και Αναστασίας Μπίζτα, β) Γεωργίας χας Ιωάννη Μπίζτα το γένος Μιχαήλ 

Μαυραγάνη και γ) Παναγούλας χας Ευαγγέλου Δανιήλ το γένος Αναστασίου Μπίζτα, διότι δεν θα 

φέρει θετικό αποτέλεσμα για τον Δήμο Κορινθίων, σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση της 

πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Γιώτη Μαρίας. 

 
      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'όψιν 

την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ'αριθμ.189/2020 (υπ’ αρ.πρωτ. 34700/12-11-2020 

εισερχ.) Διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, το από 25-06-2021 

(υπ’αριθμ.17730/30-06-2021εισερχ.) Κατασχετήριο εις χείρας τρίτου, με συνημμένο το 

υπ’αριθμ.266/2020 Α΄Απόγραφο εκτελεστό, την υπ'αριθμ. Πρωτ. 19092/ 09-07-2021 σχετική 

γνωμοδότηση της πληρεξούσιας  δικηγόρου κ.Γιώτη Μ., τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,  καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής 

νομοθετικής διάταξης,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

        Α.- Την μη άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων από τον Δήμο Κορινθίων κατά του 

(υπ’αριθμ.17730/30-06-2021εισερχ.) Κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου, με συνημμένο το 

υπ’αριθμ.266/2020 Α΄Απόγραφο εκτελεστό, δυνάμει  της υπ’αριθμ.189/2020 Διαταγής πληρωμής, 

των α) Σοφίας σύζ. Αθανασίου Στέφου το γένος Αναστασίου και Αναστασίας Μπίζτα, β) Γεωργίας 

χας Ιωάννη Μπίζτα το γένος Μιχαήλ Μαυραγάνη και γ) Παναγούλας χας Ευαγγέλου Δανιήλ το 

γένος Αναστασίου Μπίζτα, διότι δεν θα φέρει θετικό αποτέλεσμα για τον Δήμο Κορινθίων, σύμφωνα 

με την σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Γιώτη Μαρίας,  

 
        Β.- Την συμμόρφωση του Δήμου Κορινθίων με την υπ’αριθμ 189/2020 (υπ’ αρ.πρωτ. 

34700/12-11-2020 εισερχ.) Διαταγή πληρωμής διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Κορίνθου των ανωτέρω, 

       Γ.- Την καταβολή από τον Δήμο Κορινθίων στους αιτούντες, των ποσών που ορίζονται στο  

από από 25-06-2021 (υπ’αριθμ.17730/30-06-2021εισερχ.) Κατασχετήριο εις χείρας τρίτου, με 

συνημμένο το υπ’αριθμ.266/2020 Α΄Απόγραφο εκτελεστό, δυνάμει της υπ’αριθμ.189/2020 

Διαταγής πληρωμής, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. Πρωτ.19092/09-07-2021 σχετική γνωμοδότηση 

της πληρεξούσιας δικηγόρου, 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 27/336/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 
Κόρινθος, 21-07-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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