
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 33 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  30-07-2021 

  

      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' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.46819/23-7-

2021 (ΦΕΚ 3276/24-7-2021 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, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως 

και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 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, την 

υπ’ αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ.14578/19-7-2021 εγκύκλιο 52η  του Υπουργείου Εσωτερικών, 

συvεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 30η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 21049/26-7-2021 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. 

       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' 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 πέντε (5) 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)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Πλατής Σπυρίδων.  

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Ταγαράς Βασίλειος, 3)Πνευματικός Αλέξανδρος, 4)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 

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

           ΑΠΟΦΑΣΗ 362η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί 

άσκησης ή μη ένδικων μέσων σε δικαστική υπόθεση του Δήμου Κορινθίων (Αναστάσιος 

Κοσμάς)» θέτει υπ'όψιν των μελών της Επιτροπής, την υπ’αριθμ.Ν31/2021 (υπ’αριθμ.πρωτ. 

εισερχ.18485/06-07-2021) απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που εκδόθηκε επί 

της με ημερομηνία κατάθεσης 20-02-2020 Αίτησης ανάκλησης του Αναστασίου Κοσμά κατά του 

Δήμου Κορινθίων, για την ανάκληση της υπ’αριθμ.Ν13/2018 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Κορίνθου.   

          Με την εν λόγω Απόφαση το Διοικητικό Πρωτοδικείο:  

- Δέχεται την αίτηση.    

-Ανακαλεί την Ν13/2018 Απόφαση του Δικαστηρίου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου 

(Τμήμα Β’ Μονομελές)   

-Αναστέλλει την εκτέλεση της με αριθμό 33763/01.08.2017 ειδικής ατομικής ειδοποίησης 

ληξιπρόθεσμων χρεών της Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Κορινθίων έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της με ημερομηνία κατάθεσης 

08.11.2017 (αριθμός εισαγωγής ΑΚ329/2017) ανακοπής που ασκήθηκε κατά της πράξης αυτής, η 

εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου. 

-Διατάσσει να αποδοθεί στον αιτούντα το παράβολο που καταβλήθηκε. 

-Απαλλάσσει τον καθ’ου Δήμο Κορινθίων από τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος. 

 

        Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι με την υπ’αριθμ.44/562/2019 Απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής είχε ορισθεί ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο δικηγόρος Κορίνθου κ.Χανιώτης 

Πέτρος, με την ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την εκδίκαση της με αριθμό καταχώρησης δικογράφου 

ΑΚ329/8-11-2017 ανακοπής (ΚΕΔΕ) του Αναστάσιου Κοσμά του Γεωργίου κατά του Δήμου 

Κορινθίων, της υπ’αριθμ.33763-01/1-8-2017 ειδικής ατομικής ειδοποίησης ληξιπρόθεσμων χρεών 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων περί οφειλής από παραβάσεις Κ.Ο.Κ., 

καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης, κατά τη δικάσιμο της 19-12-2019 ή και σε κάθε μετ’ 

αναβολής δικάσιμο αυτής, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα – προτάσεις, 

να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και να ενημερώσει το Δήμο για την πορεία 

της υποθέσεως. 
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       Ο Πρόεδρος στην συνέχεια θέτει υπ’όψιν των μελών την υπ'αριθμ.πρωτ. 19709/16-07-2021 

σχετική γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου κ.Χανιώτη Πέτρου, η οποία έχει ως εξής: 

      «Eπί υποθέσεως Αναστασίου Κοσμά 
Η άποψη του γραφείου μας επί της υπ' αριθμ. Ν31/2021 αποφάσεως του Προέδρου του Δ/κου 
Πρωτοδικείου και επί της αιτήσεως αναστολής Αν. Κοσμά, είναι η εξής: 
Κατ' αρχήν είναι δυνατή η ανάκληση της παραπάνω αποφάσεως, εφ' όσον προβλέπεται, ότι 
αποφάσεις που εκδίδονται επί αιτήσεων αναστολής, είναι δυνατόν ν' ανακληθούν εν όλω ή εν μέρει, 
ύστερα από αίτηση διαδίκου ή τρίτου, έχοντος έννομο συμφέρον και μόνον εάν η αίτηση 
ανακλήσεως στηρίζεται σε νέα στοιχεία. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρούμε βάσιμα, ότι ΔΕΝ πρέπει ο Δήμος να προχωρήσει σε 
αίτηση ανακλήσεως της Ν. 31/2021 αποφάσεως και τούτο για τους παραπάνω λόγους: 
1/ Η απόφαση αυτή στηρίχθηκε σχεδόν αποκλειστικά στο αποσταλέν από τον Δήμο υπ' αριθμ. 
13349/26-5-21 έγγραφο, στο οποίο εντελώς εσφαλμένα αναφέρονται τα σημερινά αντικείμενα της 
ΔΑΚΕΚ και ΔΑΕΚ, οι οποίες είναι Ανώνυμες Εταιρείες. 
Περαιτέρω, δεν κατέστη γνωστό στον εκδόν την άνω απόφαση Δικαστήριο, ΠΩΣ συστάθηκαν οι 
θέσεις προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, δηλαδή εάν υπήρξε πρόβλεψη στον Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, αφού ο Δήμος, πέραν του άνω 13349/2021 εγγράφου, δεν 
απέστειλε φάκελλο με άλλα έγγραφα. 
2/ Εάν έχουν συσταθεί νομίμως οι θέσεις αυτές και εάν εκδόσει ο Δήμος σχετικό έγγραφο για τη 
σύσταση αυτή, αλλά και διευκρινιστικό τοιούτο για το αποσταλέν 13349/2021 έγγραφο, θεωρούμε, 
ότι το Δικαστήριο, που θα επιληφθεί της τυχόν εκ μέρους μας αιτήσεως ανακλήσεως, δεν θα τα 
θεωρήσει ως "νέα στοιχεία" και ως Ο.Τ.Α. θα έπρεπε να τα είχαμε αποστείλει κατά την εκδίκαση 
της αιτήσεως ανακλήσεως του Αν. Κοσμά 
3/ Η συζήτηση της κυρίας ανακοπής έχει προσδιορισθεί (πάντοτε με αιτήματα του κ. Κοσμά) για την 
30/9/2021, δηλαδή πολύ σύντομα. Και κατά τη συζήτησή της θα μπορούμε άνετα να 
προσκομίσουμε το οιοδήποτε (ορθό πλέον) έγγραφο, σχετικά με τη σύσταση και τα καθήκοντα της 
Δημοτικής Αστυνομίας, εφ' όσον επί της κύριας ανακοπής κρίνεται το όλο θέμα. Και 
4/ Πέραν του γεγονότος, ότι ακόμη και αν σήμερα καταθέσουμε αίτηση ανακλήσεως, είναι σχεδόν 
αδύνατο να εκδικασθεί πριν την 30/9/2021 (όταν θα συζητηθεί η ανακοπή), υπάρχει η σοβαρή 
πιθανότητα ν' απορριφθεί, όχι μόνο για τους παραπάνω λόγους, αλλά και για το γεγονός, ότι θα την 
εκδικάσει, λόγω διακοπών, κάποιος Πρωτοδίκης, ο οποίος προφανέστατα δεν θα ήθελε ν' 
ανακαλέσει την απόφαση του Προέδρου. Και βεβαίως, δεν θα επιθυμούσε ο Δήμος νέες 
παρόμοιες αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.... 
Επομένως, θα πρέπει απλώς να προετοιμασθούμε σοβαρά για την εκδίκαση της ανακοπής 
(30/9/21), γιατί εκεί εν τέλει κρίνονται τα πάντα. 
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση  είμαστε στη διάθεσή σας.» 
 

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

ένδικο μέσο κατά της υπ’αριθμ.Ν31/2021 (υπ’αριθμ.πρωτ.εισερχ.18485/06-07-2021) απόφασης 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 19709/16-07-2021  

γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου κ.Χανιώτη Πέτρου. 

 

         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας 

υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ’αριθμ. Ν31/2021 (υπ’αριθμ.πρωτ.εισερχ. 

18485/06-07-2021) απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, την υπ'αριθμ.πρωτ. 

19709/16-07-2021 γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου κ.Χανιώτη Π., 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 

 

        Την μη άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων από τον Δήμο Κορινθίων κατά της υπ’αριθμ.  

Ν31/2021 (υπ’αριθμ.πρωτ.εισερχ.18485/06-07-2021) απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Κορίνθου,  εκδοθείσας επί της με ημερομηνία κατάθεσης 20-02-2020 Αίτησης ανάκλησης του 

Αναστασίου Κοσμά κατά του Δήμου Κορινθίων, για την ανάκληση της υπ’αριθμ.Ν13/2018 

Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου,   σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 19709/16-07-

2021 γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου κ.Χανιώτη Πέτρου, 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 33/362/2021.-

 

Ακριβές απόσπασμα  

Κόρινθος,  03-08-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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