
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 28 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  16-7-2021 

 

      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 της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.43319/9-7-2021 

(ΦΕΚ 3066/9-7-2021 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 Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη, 

15 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ' 

αριθ. 426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/170/οικ.14187/13-7-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε δια 

περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 

51 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, σήμερα την 16η Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή 

και ώρα από 11:00 έως 11:30, σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 19650/15-7-

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.  

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

εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 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», 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, μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 
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Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα), 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Ταγαράς Βασίλειος, 3)Πλατής Σπυρίδων. 

 

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

     Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της 

συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων σε δικαστικές 

υποθέσεις του Δήμου», διότι πρέπει να γίνουν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες των αρμοδίων 

υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, καθώς εκπνέει εντός των ερχόμενων ημερών η προθεσμία για 

την άσκηση ένδικων μέσων στην εν λόγω υπόθεση, η οποία ορίζεται σε 30 ημέρες από την 

κοινοποίηση της δικαστικής απόφασης, που κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 18-6-2021. 

    Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της 

συζήτησης του ανωτέρω θέματος. 

 

        ΑΠΟΦΑΣΗ 342η:  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το 3ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης «Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου»  

θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής με αριθμό 279/2020 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Κορίνθου, η οποία εκδόθηκε επί της από 10-10-2017 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 

188/ΤΜ188/2017 αγωγής του Δήμου Κορινθίων κατά του Μιχαήλ Ζορμπά, και σύμφωνα με το 

διατακτικό της οποίας απορρίπτει την αγωγή του Δήμου, κι η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο με 

δικαστικό επιμελητή στις 18-6-2021.  Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι πρωτόδικα την υπόθεση χειρίστηκε 

για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Κορίνθου κ. Παναγούλα Μήτσουλα, η οποία με την 

από 29-8-2019 αίτησή της ζήτησε απαλλαγή από τα καθήκοντά της ως προς το Δήμο για την ως άνω 

υπόθεση για προσωπικούς λόγους. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την υπ’ αριθ. 27/337/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με 

την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Κορίνθου κ. Μαρία 

Γιώτη, με εντολή να συντάξει γνωμοδότηση προς το Δήμο Κορινθίων σχετικά με την άσκηση ή μη 

ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 279/2020 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου με 

γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 

19623/15-7-2021 σχετική γνωμοδότηση της κ. Μαρίας Γιώτη, η οποία έχει ως εξής: 

 

«… ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
 
Ι. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 27/337/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Κορινθίων, μου ανετέθη η σύνταξη γνωμοδότησης προς τον Δήμο Κορινθίων, σχετικά με την 

άσκηση ή μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 279/2020 Οριστικής Απόφασης του 

ΑΔΑ: 9222ΩΛ7-Σ63



Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, εκδοθείσης κατά την τακτική διαδικασία, η οποία εξεδόθη επί 

της από 10-10-2017 αγωγής του Δήμου Κορινθίων κατά του Μιχαήλ Ζορμπά, και η οποία 

κοινοποιήθηκε στον Δήμο με Δικαστικό Επιμελητή, την 18-6-2021. 

ΙΙ. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 66/2011 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, ο Δήμος 

Κορινθίων υποχρεώθηκε να καταβάλλει στον κ. Ζορμπά το ποσό των 36.022,21 ευρώ, 

νομιμοτόκως, ως δικηγορική αμοιβή αυτού. Κατά της ως άνω απόφασης ο Δήμος άσκησε την από 

13-10-2011 έφεση του ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, επί της οποίας εξεδόθη η υπ’ 

αριθμ. 209/2015 απόφαση, δυνάμει της οποίας απερρίφθη κατ’ ουσίαν η ως άνω έφεση και κατέστη 

τελεσίδικη  η πρωτόδικη υπ’ αριθμ. 66/2011 απόφαση. Την 20η Μαΐου 2016, ο εναγόμενος 

κοινοποίησε την υπ’ αριθμ. 66/2011 απόφαση προς τον Δήμο, προς γνώση του και για τις νόμιμες 

συνέπειες και εν συνεχεία κοινοποίησε την 22.6.2016 ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο του υπ’ 

αριθμ. 71/2011 πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθμ. 66/2011 απόφασης με την από 

17.6.2016 παρά πόδας επιταγή προς πληρωμή, ενώ την 28.6.2016 επέδωσε το από 28.6.2016 

κατασχετήριο εις χείρας τρίτου (EUROBANK ERGASIAS A.E.) σε τραπεζικό λογαριασμό του 

Δήμου, μέχρι του ποσού των 50.530,20 ευρώ. Κατά των ανωτέρω πράξεων αναγκαστικής 

εκτέλεσης ο Δήμος άσκησε την από 4/7/2016 ανακοπή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Κορίνθου, επί της οποίας εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 4/2016 απόφαση, που έκανε δεκτή την ανακοπή και 

ούτω ακυρώθηκε τόσο η από 17/6/2016 επιταγή προς πληρωμή του αντιγράφου του υπ’ αριθμ. 

71/2016 πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθμ. 66/2011 Απόφασης όσο και το από 28-6-

2016 κατασχετήριο έγγραφο. Αντίγραφο της ανωτέρω απόφασης επεδόθη στον κ. Ζορμπά στις 

13.1.2017, ως και στην ανωτέρω τραπεζική εταιρεία στις 17.1.2017. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, ο δήμος άσκησε την από 10-10-2017 με αρ. καταθ. δικ. 

188/ΤΜ188/2017 αγωγή του, με την οποία ζητούσε, εξαιτίας της δόλιας και παράνομης 

συμπεριφοράς του εναγομένου, να υποχρεωθεί αυτός να του καταβάλλει για αποκατάσταση της 

ζημίας, που υπέστη εκ της ανωτέρω αδικοπρακτικής συμπεριφοράς του, εκ της παράνομης 

επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, που ακυρώθηκε, το ποσό των 50.567,23 ευρώ 

για την θετική ζημία και το ποσό των 50.000 ευρώ για εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω της 

ηθικής βλάβης που υπέστη (λόγω της μείωσης της εμπορικής πίστης, του κύρους και της φήμης 

του), νομιμοτόκως από την 18.10.2016, ήτοι την επομένη της ημερομηνίας τελέσεως σε βάρος του 

αναγκαστικής εκτελέσεως,  έως πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως να αποδώσει στον 

Δήμο τα ανωτέρω ποσά κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, αφού ο πλουτισμός του 

σώζεται. Επί της ανωτέρω αγωγής, εξεδόθη, όπως προαναφέρθηκε η υπ’ αριθμ. 279/2020 

Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, η οποία και απέρριψε την αγωγή. 

 Κατά την νομική μου άποψη, δεν χωρεί έφεση κατά της ανωτέρω οριστικής 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, για τους κάτωθι λόγους: 

 Από την επισκόπηση του φακέλου, σαφώς προκύπτει ότι ο εναγόμενος επέσπευσε 

την διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του Δήμου Κορινθίων, έχοντας νόμιμο 

δικαίωμα προς τούτο, λόγω της τελεσιδικίας της υπ’ αριθμ. 66/2011 Απόφασης του 
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Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και του κτηθέντος εκτελεστού τίτλου, επιδιώκοντας 

την ικανοποίηση νόμιμου δικαιώματος του και όχι τη βλάβη του ενάγοντος (δήμου 

Κορινθίων). Το γεγονός ότι εν τέλει ακυρώθηκε αμετάκλητα για νομικό λόγο η 

επισπευδόμενη εκτέλεση, και ειδικότερα λόγω μη τήρησης της 60ημερης προθεσμίας, η 

οποία προβλέπεται στον Ν. 3068/2002, δεν μπορεί να αποδοθεί σε υπαιτιότητα του 

εναγόμενου ( κ. Ζορμπά), δεδομένου ότι κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης, είχε 

απαίτηση κατά του Δήμου χρηματικού ποσού τουλάχιστον 50.567,23 ευρώ, και μέχρι τότε 

δεν είχε εξοφληθεί το προαναφερθέν ποσό. Η ως άνω ενέργεια του εναγόμενου (κ. Ζορμπά), 

δεν συνιστά παράνομη και υπαίτια πράξη, ούτε υπό την έννοια της αντίθεσης προς την 

καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, με την μη αναμονή της έκδοσης τελεσίδικης 

δικαστικής απόφασης επί της ανακοπής, η οποία και κατατέθηκε μεταγενέστερα της 

επιβολής της κατάσχεσης. Επομένως, ο κ. Ζορμπάς, δεν ενήργησε παράνομα και υπαίτια 

σε βάρος του δήμου, ούτως ώστε να στοιχειοθετηθεί δικαίωμα αποζημίωσης. Σε κάθε 

περίπτωση, ο λόγος ακύρωσης της εκτέλεσης  ήταν νομικός, και ως εκ τούτου, ο 

εναγόμενος (Μ. Ζορμπάς), θα μπορούσε να επιδώσει εκ νέου την υπ’ αριθμ. 66/2011 

τελεσίδικη απόφαση και μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος των 60 ημερών, το 

απόγραφο με νέα επιταγή προς εκτέλεση, και να προβεί σε εκ νέου αφαίρεση του 

οφειλόμενου χρηματικού ποσού. 

 Συνοψίζοντας, θα ήθελα να τονίσω, ότι τυχόν άσκηση ένδικου μέσου-έφεσης δεν θα 

τελεσφορήσει υπέρ του Δήμου Κορινθίων, δεδομένου ότι η απόφαση είναι στέρεα νομικά 

θεμελιωμένη και έχει εκτιμήσει με πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά. …» 

 

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

κανένα ένδικο μέσο κατά της με αριθμό 279/2020 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, 

η οποία εκδόθηκε επί της από 10-10-2017 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 188/ΤΜ188/2017 

αγωγής του Δήμου Κορινθίων κατά του Μιχαήλ Ζορμπά, και σύμφωνα με το διατακτικό της οποίας 

απορρίπτει την αγωγή του Δήμου, κι η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 

18-6-2021, καθώς η άσκηση ένδικων μέσων κατά της ως άνω δικαστικής απόφασης αντιβαίνει στα 

συμφέροντα του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση.  

     Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Μπίτζιος, Κόλλια, Πούρος και 

Σταυρέλης δήλωσαν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως  ψηφίζουν θετικά. 

 

      Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας 

υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την με αριθμό 279/2020 απόφαση Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Κορίνθου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 19623/15-7-2021 σχετική 

γνωμοδότηση της δικηγόρου κ. Μαρίας Γιώτη, 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 
 

  Τη μη άσκηση ένδικων μέσων από τον Δήμο Κορινθίων κατά της με αριθμό 279/2020 απόφασης 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, η οποία εκδόθηκε επί της από 10-10-2017 με αριθμό 

κατάθεσης δικογράφου 188/ΤΜ188/2017 αγωγής του Δήμου Κορινθίων κατά του Μιχαήλ Ζορμπά, 

και σύμφωνα με το διατακτικό της οποίας απορρίπτει την αγωγή του Δήμου, κι η οποία 

κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 18-6-2021, καθώς η άσκηση ένδικων μέσων 

κατά της ως άνω δικαστικής απόφασης αντιβαίνει στα συμφέροντα του Δήμου Κορινθίων, 

σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 19623/15-7-2021 σχετική γνωμοδότηση 

της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων κ. Μαρίας Γιώτη, όπως ακριβώς και αναλυτικά 

αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.    

 

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

            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/342/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 16-7-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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