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Αριθμός Πρακτικού 45 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 30-9-2022 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο 

Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 

Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, 

Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό 

Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 

9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για 

την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 

β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού 

Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και γ)με αριθμό 

40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 399/7-1-

2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική 

Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπ’όψιν τις διατάξεις του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, 

συvεδρίασε σήμερα την 30η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 10:00, 

σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 41993/23-9-2022 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 συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Πιέτρης Τιμολέων 

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κυριαζή Αντώνιο), 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος 

(αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

 

 Α π ό ν τ ε ς  

        1)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 2)Πνευματικός Αλέξανδρος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 10ου 

θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Ζώγκος Ανδρέας (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος 

ημερήσιας διάταξής), 4)Κορδώσης Χρήστος. 
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         Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

          Ουδείς εξ αυτών προσήλθε. 

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

 

          ΑΠΟΦΑΣΗ 605η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας στις εισηγήσεις για το 31ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»                 

θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 41746/22-09-2022 (ΑΔΑ:Ψ6ΡΣΩΛ7-

Ι9Α) απόφαση του Δημάρχου με την οποία ορίστηκε πληρεξούσιος δικαστικός επιμελητής του 

Δήμου Κορινθίων ο δικαστικός επιμελητής Κορίνθου κ. Γεώργιος Βασιλόπουλος, και στον οποίο 

δόθηκε ρητή εντολή, σε συνεργασία με το δικηγόρο Κορίνθου κ. Γεώργιο Χασικίδη, να προβεί 

εμπρόθεσμα στην νόμιμη επίδοση των δικογράφων: -ανακοπής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου 

του Δήμου Κορινθίων κατά της με αριθμό 73/2022 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Κορίνθου του 

Ανάργυρου Σελιώτη κατά Δήμου Κορινθίων και της συνημμένης επιταγής προς εκτέλεση από α΄ 

απόγραφο εκτελεστό της υπ΄ αριθ. 73/2022 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Κορίνθου, -

ανακοπής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του Δήμου Κορινθίων κατά του από 9-9-2022 

κατασχετηρίου ενώπιον παντός αρμόδιου δικαστηρίου και πάσης αρχής του Ανάργυρου Σελιώτη 

κατά Δήμου Κορινθίων εις χείρας τρίτου, -αίτηση αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής 

ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του Δήμου Κορινθίων κατά του από 9-9-2022 κατασχετηρίου 

ενώπιον παντός αρμόδιου δικαστηρίου και πάσης αρχής του Ανάργυρου Σελιώτη κατά Δήμου 

Κορινθίων εις χείρας τρίτου (συνολικά οκτώ (8) επιδόσεις), σύμφωνα και με το αίτημα του 

πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ. Γεώργιου Χασικίδη. 

  

  Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στα Μέλη της Επιτροπής τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 

58 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες, όταν δημιουργείται άμεσος και 

προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή 

λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα 

της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς 

έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.  

 

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της ως άνω με αριθμό πρωτοκόλλου 

41746/22-09-2022 (ΑΔΑ:Ψ6ΡΣΩΛ7-Ι9Α) απόφασης Δημάρχου Κορινθίων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν. 

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, την υπ' αριθμ. πρωτ. 41746/22-09-2022 (ΑΔΑ:Ψ6ΡΣΩΛ7-Ι9Α) απόφαση 

του Δημάρχου Κορινθίων, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν, τις 
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διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική 

νομοθετική διάταξη έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω και το γεγονός ότι η Οικονομική 

Επιτροπή δεν είχε τα χρονικά περιθώρια για να συνεδριάσει προκειμένου να ορίσει πληρεξούσιο 

δικαστικό επιμελητή του Δήμου για την ως άνω υπόθεση, η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή και χρήζει 

άμεσων χειρισμών, καθώς πρόκειται για διεκδίκηση φερόμενων ως οφειλόμενων μισθωμάτων με 

συνολικό ποσό κατάσχεσης 19.274,71€ πλέον των νόμιμων τόκων μέχρις οριστικής και τελείας 

εξόφλησης, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Εγκρίνει την με αριθμό πρωτοκόλλου 41746/22-09-2022 (ΑΔΑ:Ψ6ΡΣΩΛ7-Ι9Α) απόφαση 

Δημάρχου Κορινθίων, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσιος δικαστικός επιμελητής του Δήμου 

Κορινθίων ο δικαστικός επιμελητής Κορίνθου κ. Γεώργιος Βασιλόπουλος, και στον οποίο δόθηκε 

ρητή εντολή, σε συνεργασία με το δικηγόρο Κορίνθου κ. Γεώργιο Χασικίδη, να προβεί εμπρόθεσμα 

στην νόμιμη επίδοση των δικογράφων: -ανακοπής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του Δήμου 

Κορινθίων κατά της με αριθμό 73/2022 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Κορίνθου του 

Ανάργυρου Σελιώτη κατά Δήμου Κορινθίων και της συνημμένης επιταγής προς εκτέλεση από α΄ 

απόγραφο εκτελεστό της υπ΄ αριθ. 73/2022 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Κορίνθου, -

ανακοπής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του Δήμου Κορινθίων κατά του από 9-9-2022 

κατασχετηρίου ενώπιον παντός αρμόδιου δικαστηρίου και πάσης αρχής του Ανάργυρου Σελιώτη 

κατά Δήμου Κορινθίων εις χείρας τρίτου, -αίτηση αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής 

ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του Δήμου Κορινθίων κατά του από 9-9-2022 κατασχετηρίου 

ενώπιον παντός αρμόδιου δικαστηρίου και πάσης αρχής του Ανάργυρου Σελιώτη κατά Δήμου 

Κορινθίων εις χείρας τρίτου (συνολικά οκτώ (8) επιδόσεις), σύμφωνα και με το αίτημα του 

πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ. Γεώργιου Χασικίδη. 

 

            Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων 

οικονομικού έτους 2022 με Κ.Α. 00.6116.0001 και τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» (Α.Α.Υ. 

1026/2022). 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 45/605/2022.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 25-10-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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