
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 53 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 15-11-2022 

 

        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 υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 

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

συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 

(ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 15η Νοεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και 

ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 52500/11-11-2022 

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 επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 

4)Κυριαζής Αντώνιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Κορδώσης Χρήστος. 

 

 Α π ό ν τ ε ς  

         1)Πούρος Γεώργιος, 2)Ζώγκος Ανδρέας. 

 

         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 
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Κορινθίων. 

          Ουδείς εξ αυτών συνδέθηκε. 

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

 

          ΑΠΟΦΑΣΗ 713η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί 

ματαίωσης συζήτησης ανακοπής Δήμου Κορινθίων ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Κορίνθου» αναφέρει ότι με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 48060/12-10-2015 (ΑΔΑ: 

Ω12ΨΩΛ7-Χ75) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 26/326/2015 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η 

δικηγόρος Κορίνθου κ. Ελισσάβετ Τρυφωνοπούλου με την εντολή να ασκήσει αίτηση ανακοπής και 

αναστολής κατά της με αριθμό 268/2015 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Κορίνθου του Ιωάννη Μπίζτα του Νικολάου κατά Δήμου Κορινθίων με αντικείμενο φερόμενη οφειλή 

από αποζημίωση απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας του λόγω ρυμοτομίας στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – 

Δέλτα» Κορίνθου και να εκπροσωπήσει το Δήμο Κορινθίων στην εκδίκαση των αίτησης αναστολής 

κι αίτησης ανακοπής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων κατά 

της με αριθ. 268/2015 διαταγής πληρωμής Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και κατά του 

Ιωάννη Μπίζτα.   

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 

18474/2-6-2022 επιστολή της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Τρυφωνοπούλου, με την οποία 

ενημερώνει το Δήμο Κορινθίων για τα εξής:  

« …Την 1-6-2022 είχε προσδιορισθεί μετ΄ αναβολή να εκδικασθεί η από 29-10-2015 με αριθ. κατ. 

754/ΤΜ 754/29-10-2015 ανακοπή του Δήμου κατά: 1.- Ιωάννη Μπίζτα του Νικολάου, κατοίκου 

Εξαμιλίων και 2.- Της υπ΄ αριθ. 268/2015 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Κορίνθου, η οποία αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 16/11/2022.   

Η αναστολή εκτέλεσης της ως άνω διαταγής πληρωμής, είχε ζητηθεί με την από 7-12-2015 με αριθ. 

κατ. 626/Ασφ626/2015 αίτηση αναστολής του Δήμου στην οποία υπήρχε και αίτημα χορήγησης 

προσωρινής διαταγής, πλην όμως το αίτημα απορρίφθηκε στις 11-4-2015, με συνέπεια ο Ιωάννης 

Μπίζτας να προχωρήσει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και τελικώς, δυνάμει της από 

14-12-2015 επιταγής προς εκτέλεση, συνολικού ποσού 100.001,72€, που κοινοποίησε στο Δήμο 

στις 14-11-2015, να ικανοποιηθεί ολοσχερώς από την Eurobank με κατάσχεση εις χείρας τρίτου.   

Η ως άνω λοιπόν διαταγή πληρωμής, την ακύρωση της οποίας επιδιώκει ο Δήμος με βάση την ως 

άνω ανακοπή, έχει πλήρως εξοφληθεί. 

Μετά την πλήρη εξόφληση της άνω επιταγής και κατά την εκκρεμοδικία της ανακοπής, προέκυψε 

πως στις 5-4-2017 βεβαιώθηκε σε χρηματικό κατάλογο του Δήμου η υποχρέωση του ανωτέρω σε 

εισφορά σε χρήμα. 

Συνεπώς δεν υπήρχαν κατά το χρόνο πληρωμής της άνω επιταγής, οι προϋποθέσεις 

συμψηφισμού, διότι η βεβαίωση επισυνέβη πολύ αργότερα και ως εκ τούτου δεν έγινε 
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αυτεπάγγελτος συμψηφισμός ούτε προτάθηκε ένσταση συμψηφισμού ως λόγος ανακοπής, για να 

εξεταστεί από το Δικαστήριο. 

Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι η διαταγή πληρωμή έχει ολοσχερώς εξοφληθεί και εφόσον 

κρίνετε πως δεν συντρέχει κάποιος άλλος λόγος, φρονώ πως η συζήτηση της άνω ανακοπής είναι 

πλέον άνευ αντικειμένου και ως εκ τούτου παρακαλώ να εξετάσετε το ενδεχόμενο της ματαίωσης 

της συζήτησης κατά τη δικάσιμο της 16-11-2022. … ». 

Επίσης, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το υπ΄ αριθ. πρωτ. 51694/9-11-2022 έγγραφο 

του Τμήματος Εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων, στο οποίο 

αναφέρονται τα εξής: 

« …Την 16η Νοεμβρίου 2022 εκδικάζεται από το δικαστήριο η από 29-10-2015 με αριθμό κατ. 

754/ΤΜ 754/29-10-2015 ανακοπή του Δήμου κατά Ιωάννη Μπίζτα του Νικολάου, κατοίκου 

Εξαμιλίων και κατά της υπ΄ αρ. 268/2015 διαταγής πληρωμής του δικαστή του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Κορίνθου, μετά από αναβολές. 

Η υπόθεση αυτή έχει ανατεθεί στη δικηγόρο κα Τρυφωνοπούλου Ελισσάβετ. 

Η αναστολή εκτέλεσης της ως άνω διαταγής πληρωμής είχε ζητηθεί με την από 7-12-2015 με αριθ. 

κατ. 626/Ασφ626/2015 αίτηση αναστολής του Δήμου στην οποία υπήρχε και αίτημα χορήγησης 

προσωρινής διαταγής, πλην όμως το αίτημα απορρίφθηκε στις 11-4-2015, με συνέπεια ο Ιωάννης 

Μπίζτας να προχωρήσει στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και τέλος, δυνάμει της από 14-

12-2015 επιταγής προς εκτέλεση, συνολικού ποσού 100.001,72 ευρώ που κοινοποίησε στο Δήμο 

στις 14-12-2015, να ικανοποιηθεί ολοσχερώς από την Eurobank με κατάσχεση εις χείρας τρίτου. 

Η ως άνω διαταγή πληρωμής λοιπόν, την ακύρωση της οποίας επιδιώκει ο Δήμος με βάση την ως 

άνω ανακοπή, έχει πλήρως εξοφληθεί, η υποχρέωση δε του ανωτέρω σε εισφορά σε χρήμα 

βεβαιώθηκε σε χρηματικό κατάλογο μεταγενέστερα, στις 5-4-2017, μετά την πλήρη εξόφληση της 

άνω επιταγής και κατά την εκκρεμοδικία της ανακοπής. 

Από την πλευρά της υπηρεσίας μας, δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν τη συνέχιση 

της δικαστικής αυτής υπόθεσης. … ». 

 

  Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι η συζήτηση της ως άνω αναφερόμενης ανακοπής του 

Δήμου είναι πλέον άνευ αντικειμένου, καθώς έχει εξοφληθεί πλήρως ο αντίδικος, όπως 

βεβαιώνουν η δικηγόρος του Δήμου και η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, ο Πρόεδρος 

εισηγείται, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, να δοθεί εντολή στην 

πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Ελισσάβετ Τρυφωνοπούλου να προβεί σε όλες τις 

απαιτούμενες ενέργειες για τη ματαίωση της συζήτησης της ως άνω ανακοπής κατά τη δικάσιμο 

της 16-11-2022 και να μην επαναφέρει την προς συζήτηση ανακοπή με αίτηση-κλήση. 

  

      Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 18474/2-6-2022 επιστολή 

της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Τρυφωνοπούλου, το υπ΄ αριθ. πρωτ. 51694/9-11-2022 έγγραφο 
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του Τμήματος Εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, 

σχετική νομοθετική διάταξη 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. πρωτ. 48060/12-10-2015 (ΑΔΑ: Ω12ΨΩΛ7-Χ75) απόφασης Δημάρχου 

Κορινθίων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 26/326/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, και 

με δεδομένο ότι: 

 

α)ο Ιωάννης Μπίζτας προχώρησε τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και τελικώς, δυνάμει 

της από 14-12-2015 επιταγής προς εκτέλεση, συνολικού ποσού 100.001,72€, που κοινοποίησε 

στο Δήμο στις 14-11-2015, ικανοποιήθηκε ολοσχερώς από την Eurobank με κατάσχεση εις χείρας 

τρίτου, με αποτέλεσμα η με αριθ. 268/2015 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Κορίνθου υπέρ Ιωάννη Μπίζτα κατά Δήμου Κορινθίων, την ακύρωση της οποίας 

επιδιώκει ο Δήμος με την με αριθ. καταθ. 754/ΤΜ 754/29-10-2015 ανακοπή του ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, έχει πλήρως εξοφληθεί, και  

β)η υποχρέωση του Ιωάννης Μπίζτα σε εισφορά σε χρήμα βεβαιώθηκε σε χρηματικό κατάλογο 

μεταγενέστερα, στις 5-4-2017, μετά την πλήρη εξόφληση της άνω επιταγής και κατά την 

εκκρεμοδικία της ανακοπής,  

 

και λαμβάνοντας υπόψη:  

 

α)την υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 18474/2-6-2022 επιστολή της πληρεξούσιας 

δικηγόρου κ. Τρυφωνοπούλου, όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι φρονεί πως η συζήτηση της άνω 

ανακοπής είναι πλέον άνευ αντικειμένου και  

β)το υπ΄ αριθ. πρωτ. 51694/9-11-2022 έγγραφο του Τμήματος Εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων, όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρεται πως από την πλευρά της 

υπηρεσίας τους, δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν τη συνέχιση της δικαστικής 

αυτής υπόθεσης,  

 

δίνει εντολή και πληρεξουσιότητα στην πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων κ. Ελισσάβετ 

Τρυφωνοπούλου, δικηγόρο Κορίνθου, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη 

ματαίωση της συζήτησης της από 29-10-2015 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 754/ΤΜ 754/29-

10-2015 ανακοπής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων κατά: 

1.- Ιωάννη Μπίζτα του Νικολάου, κατοίκου Εξαμιλίων και 2.- Της υπ΄ αριθ. 268/2015 διαταγής 

πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά τη δικάσιμο της 16-11-

2022, και να μην επαναφέρει την ως άνω προς συζήτηση ανακοπή με αίτηση-κλήση.  
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         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 53/713/2022.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 15-11-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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