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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 54
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 5-11-2021
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. 66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα
«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, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021
και ώρα 6:00.», την υπ΄ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του Υπουργείου
Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021,την υπ’ αριθ. πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187/οικ.20236/25.10.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού

της

διασποράς

του

κορωνοϊού

(65η

Εγκύκλιος)

του

Υπουργείου

Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 Εγκύκλιο αριθ. 643 του Υπουργείου
Εσωτερικών, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 5η Νοεμβρίου 2021,
ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, σε έκτακτη συvεδρίαση και
ύστερα από τηv υπ' αριθ. 32610/4-11-2021 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
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παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά
εκλογής της υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό
μέλος κ. Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.
Επειδή ο κ. Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της
μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την
ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης»,
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 υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό
μέλος κ.Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.
Στην

συvεδρίαση

αυτή,

σε

σύνολο

εννέα

(9)

μελών

ήταv

παρόvτα

μέσω

τηλεδιάσκεψης, πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Μπίτζιος Δημήτριος, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα,
4)Πούρος Γεώργιος, 5)Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Ζαχαριάς Σπυρίδων, (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας
διάταξης), 2)Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Μελέτης Χρήστος, 4) Σταυρέλης Νικόλαος.
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 δικαστική υπόθεση του Δήμου Κορινθίων (Γ. Τσαμπανάκης κλπ)»,
διότι για την υπόθεση αυτή τάσσεται εκ του νόμου ολιγοήμερη προθεσμία για την
άσκηση ένδικων μέσων από πλευράς του Δήμου, η οποία εκπνέει άμεσα, συνεπώς θα
πρέπει να ληφθεί και να εκδοθεί άμεσα η σχετική απόφαση.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης
και της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.
ΑΠΟΦΑΣΗ 623η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
«Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων σε δικαστική υπόθεση του Δήμου
Κορινθίων (Γ. Τσαμπανάκης κλπ)» θέτει υπ’όψιν των μελών της της Επιτροπής
την υπ'αριθμ. 114/2020 Διαταγή πληρωμής Ειρηνοδικείου Κορίνθου με συνημμένο το
υπ’αριθμ.168/2020 Α’ απόγραφο εκτελεστό αυτής, εκδοθείσας επί της από 17-07-2020
Αιτήσεως των 1)Γεωργίου Τσαμπανάκη του Νικολάου και της Δέσποινας και
2)Νικολάου Τσαμπανάκη του Νικολάου και της Δέσποινας, η οποία αφορά χρηματική
απαίτηση

λόγω

απαλλοτρίωσης

ακινήτου

συνιδιοκτησίας

των

ανωτέρω,

υπ’αριθμ.Κ.Α.Κ 0641006 στο Ο.Τ. Κ.Χ 860 της Πράξης εφαρμογής Πολεοδομικής
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Μελέτης περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων. Το εν λόγω Α’
Απόγραφο επιτάσσει όπως ο Δήμος Κορινθίων καταβάλλει :
1.Για επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των 14.088,29€,
2.Για νόμιμους τόκους το ποσό των 1.043,13
3.Για δικαστικά έξοδα το ποσό των 325, 00 €
4.Για σύνταξη επιταγής το ποσό των 300,00€
5.Για επίδοση της διαταγής πληρωμής το ποσό των 43,00€ και συνολικά το ποσό
των 15.799,42€ νομιμοτόκως από της επιδόσεως.
Η ανωτέρω Διαταγή πληρωμής επιδόθηκε νομίμως στον Δήμο Κορινθίων στις 2510-2021.
Ο Πρόεδρος ακολούθως υπενθυμίζει στα μέλη την υπ'αριθμ.53/613/2021 Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η
δικηγόρος Κορίνθου κ.Μαρία Γιώτη, με την
γνωμοδότηση

περί

της

άσκησης

ή

μη

εντολή να συντάξει εμπρόθεσμα

ένδικων

μέσων

κατά

της

εν

λόγω

υπ’αριθμ.114/2020 Διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου και θέτει υπ'όψιν των μελών
την υπ'αριθμ.Πρωτ.32576/04-11-2021 σχετική γνωμοδότηση της ανωτέρω δικηγόρου, η
οποία καταλήγει ως εξής :

«Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, συνάγεται ότι η εκδοθείσα
διαταγή πληρωμής, είναι απολύτως νόμιμη, βάσιμη,

επαρκώς αιτιολογημένη, η δε

απαίτηση τους αποδεικνύεται εκ των αναγκαίων κατά νόμω εγγράφων.
Κατά συνέπεια, συνιστώ να μην προβεί ο Δήμος Κορινθίων, στην άσκηση
οποιουδήποτε ένδικου μέσου, καθώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα ευδοκιμήσει, παρά
μόνο θα επιβαρύνει τον Δήμο με επιπλέον δικαστικά έξοδα.. Άλλωστε δεν θα έχει και
ανασταλτικό αποτέλεσμα, ούτε θα τους αποστερήσει το δικαίωμα να προβούν σε
οποιαδήποτε πράξη εκτέλεσης.
Τέλος, θεωρώ ότι η απαίτηση ύψους 15.799,42 ευρώ των καθ’ων, πρέπει
να εξοφληθεί ολοσχερώς άμεσα, αφού ελλοχεύει ο κίνδυνος κατάσχεσης σε
τραπεζικούς λογαριασμούς κλπ. προξενώντας έτσι ανεπανόρθωτη βλάβη στα
συμφέροντα του Δήμου.»
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του
Δήμου, ο Πρόεδρος προτείνει να μην ασκηθεί από πλευράς Δήμου κανένα ένδικο μέσο
κατά της

υπ'αριθμ. 114/2020 Διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Κορίνθου με

συνημμένο το υπ’αριθμ.168/2020 Α’ απόγραφο εκτελεστό αυτής, εκδοθείσας επί της
από 17-07-2020 Αιτήσεως των 1)Γεωργίου Τσαμπανάκη του Νικολάου και της
Δέσποινας και 2)Νικολάου Τσαμπανάκη του Νικολάου και της Δέσποινας, η οποία
αφορά χρηματική απαίτηση λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτου συνιδιοκτησίας των
ανωτέρω, υπ’αριθμ.Κ.Α.Κ 0641006 στο Ο.Τ. Κ.Χ 860 της Πράξης Εφαρμογής
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Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων,
σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση της πληρεξουσίας δικηγόρου του Δήμου
κ.Γιώτη Μαρίας.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και
έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ'αριθμ.114/2020
Διαταγή πληρωμής Ειρηνοδικείου Κορίνθου, την υπ'αριθμ.πρωτ.32576/04-11-2021
γνωμοδότηση της δικηγόρου κ.Γιώτη Μαρίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του
Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,

καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας,

σχετικής νομοθετικής διάταξης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την μη άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων από τον Δήμο Κορινθίων κατά της
υπ'αριθμ. 114/2020 Διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Κορίνθου με συνημμένο το
υπ’αριθμ.168/2020 Α’ απόγραφο εκτελεστό αυτής, εκδοθείσας επί της από 17-07-2020
Αιτήσεως των 1)Γεωργίου Τσαμπανάκη του Νικολάου και της Δέσποινας και
2)Νικολάου Τσαμπανάκη του Νικολάου και της Δέσποινας, η οποία αφορά χρηματική
απαίτηση

λόγω

απαλλοτρίωσης

ακινήτου

συνιδιοκτησίας

των

ανωτέρω,

υπ’αριθμ.Κ.Α.Κ 0641006 στο Ο.Τ. Κ.Χ 860 της Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής
Μελέτης περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων, την συμμόρφωση
του Δήμου Κορινθίων με την ανωτέρω

υπ'αριθμ.114/2020 Διαταγή πληρωμής

Ειρηνοδικείου Κορίνθου και την ολοσχερή εξόφληση άμεσα
15.799,42€ νομιμοτόκως από της επιδόσεως

αυτής,

του ποσού των

στις 25-10-2021 όπως αυτή

ορίζει, σύμφωνα με την υπ'αριθμ.Πρωτ.32576/04-11-2021 σχετική γνωμοδότηση της
πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων κ.Γιώτη Μαρίας 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 54/623/2021.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 05-11-2021
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