
Αριθμός Πρακτικού 18

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  10-05-2019

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

Πνευματικό,  Δήμαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζήμο  Κωνσταντίνο,  3)Βλάσση  Δημήτριο,

4)Φαρμάκη  Γεώργιο,  5)Ζώγκο  Ανδρέα,  6)Μπάκουλη  Δημήτριο,  7)Νανόπουλο  Βασίλειο,

8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με

τις  α)σε  ορθή  επανάληψη  με  αριθμό  75/2017,  β)με  αριθμό  76/2017  και  γ)με  αριθμό  90/2018

αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Μαΐου 2019, ημέρα της

εβδoμάδας  Παρασκευή  και  ώρα  09:00  σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από τηv  υπ'  αριθμ.

15623/06-05-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε

κάθε έvα από τα μέλη της, 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)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση

Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδρ.,

5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Μπάκουλης Δημ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 201  η  : Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 3ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»

υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ' αριθμ. 28/457/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτρο-

πής, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ.Αργυρού Κωνσταντίνα με την

εντολή να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου κατά την συζήτηση της υπ' αριθμ.Κα-

τάθεσης Δικογράφου 521/2017 Αγωγής (Διαδικασίας Εργατικών Διαφορών) των Σπυροπούλου Ανα-

στασίας του Ιωάννη και λοιπών (συνολικά 16) κατά του Δήμου Κορινθίων, στην μετ' αναβολή δικάσι-

μο στις 05-11-2018 ή σε κάθε άλλη μετ' αναβολή δικάσιμο αυτής, να συντάξει, υπογράψει και κατα-

θέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφε-

ση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εάν αυτή θίγει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να

υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

ΑΔΑ: ΩΙΠΒΩΛ7-Ρ95



    Στην  συνέχεια  ο  Προεδρος  θέτει  υπ'όψιν  των μελών της  Επιτροπής την  υπ'  αριθμ.πρωτ.

εισερχ.15822/07-05-2019 Αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ.Αργυρού Κωνσταντίνας,

που έχει ως εξής : 

“ Οι κάτωθι δέκα έξι (16) υπάλληλοι του Δήμου σας και συγκεκριμένα οι : 
1.- Αναστασία Σπυροπούλου του Ιωάννη, 2.- Ελένη Καρσιώτη του Χρήστου, 
3.- Κωνσταντίνος Μήτρου του Γεωργίου,   4.- Αικατερίνη Κεφιλή του Γεωργίου, 
5.- Παγώνα Κλεμπετσάνη του Παναγιώτη, 6.- Γεωργία Κεφιλή του Γεωργίου, 
7.-Παναγιώτης Πετράκης του Βασιλείου,8.- Κωνσταντίνα Βενετσάνου του Νικολάου, 
9.-Λαμπρινή Κώτσιου του Γεωργίου, 10.- Ελένη Παναγιωτοπούλου του Κωνσταντίνου, 
11.- Παγώνα Στελέτου του Βασιλείου, 12.- Μιχαήλ Βενετσάνος  του Γεωργίου, 
13.- ΄Αννα Κανελλοπούλου του Σπυρίδωνος, 14.- Ευσταθία Καραμπάτσα του Τηλέμαχου, 
15.- Αϊδονίτσα Γιάνναρου του Κωνσταντίνου και  16.- Μαρία Διαμαντή του Ιωάννη, 
άσκησαν εναντίον σας την από 20/12/2017 αγωγή τους, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο
Κορίνθου (έκθεση κατάθεσης δικογράφου / ΠΔ  αριθμός 521/2017), με την οποία ζητούσαν να
τους καταβάλλετε τα εξής ποσά, που αντιστοιχούν στα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα
και αδείας των ετών 2016 και 2017 και ειδικότερα: α) στην 1η και 2η εξ αυτών το ποσό των 4.148,00
€ σε καθεμία από  αυτές, νομιμότοκα από την επίδοσης της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, β)
στους 3ο έως και 10η εξ αυτών το ποσό των 3.432,00 € σε καθένα από αυτούς, νομιμότοκα από την
επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση και γ) στην 11η έως και την 16η εξ αυτών το ποσό των
3.420,00  €  σε  καθένα  από  αυτούς,  νομιμότοκα  από  την  επίδοση  της  αγωγής  και  μέχρι  την
εξόφληση. 
Επικουρικά ζητούσαν να τους καταβάλλετε,  για την παραπάνω αιτία,  σε καθένα από αυτούς το
ποσό των 2.000,00 €, νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση. 
Επί της αγωγής τους αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 283/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κορίνθου,
(Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών), που δέχθηκε εν μέρει την αγωγή τους και σας υποχρεώνει
να τους καταβάλλετε σε καθένα από αυτούς το συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων Ευρώ, (2.000,00
€), με το νόμιμο τόκο υπερημερίας (6% ετησίως), από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και
μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Το Δικαστήριο δεν κήρυξε την απόφαση αυτή προσωρινά εκτελεστή.
Δυνάμει του με αριθμό πρακτικού 28 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σας της 15/10/2018,
που  έχει  λάβει  αύξοντα  αριθμό  απόφασης  28/457/2018   άσκησα  την  22/04/2019 κατά  των
παραπάνω υπαλλήλων σας και  της  παραπάνω απόφασης  την  με  ημερομηνία σύνταξης
18/04/2019 έφεσή σας,  που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και
έλαβε αριθμό κατάθεσης στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου 59/2019. 
Την  έφεση  αυτή  την  κατέθεσα  την  ίδια  ημέρα  για  προσδιορισμό  δικασίμου  στο  Μονομελές
Πρωτοδικείο  Κορίνθου  και  έλαβε  αριθμό  έκθεσης  κατάθεσης  δικογράφου  63/ΤΜ  63/2019  και
δικάσιμος αυτής ορίστηκε η 18/03/2020.   
Η έφεση αυτή θα πρέπει να επιδοθεί εμπρόθεσμα στους υπαλλήλους σας – εφεσιβλήτους,
προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παρασταθούν ενώπιον του παραπάνω
Δικαστηρίου κατά τη συζήτησή της. 
Για το λόγο αυτό, σας παρακαλώ, όπως: α) ορίσετε άμεσα δικαστικό επιμελητή στην περιφέρεια του
Εφετείου Ναυπλίου,  με έδρα το Πρωτοδικείο Κορίνθου, για να προβεί, κατόπιν συνεννόησης μαζί
μου,  στις  απαιτούμενες  δέκα έξι   (16) επιδόσεις  της έφεσης αυτής.  β) Με ορίσετε πληρεξούσια
δικηγόρο  σας  με  νέο  πρακτικό  σας  και  μου  δώσετε  την  εντολή  και  την  πληρεξουσιότητα  να
παρασταθώ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 18/03/2020 ή
και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο και υποστηρίξω τα συμφέροντά σας κατά τη συζήτηση της με
ημερομηνία  σύνταξης  18/04/2019 έφεσής  σας  (αριθμός  κατάθεσης  στο Ειρηνοδικείο  Κορίνθου
59/2019 και αριθμός έκθεσης κατάθεσης δικογράφου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου 63/ΤΜ
63/2019), καθώς και να καταθέσω νόμιμα προτάσεις.  
Η αμοιβή μου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Κώδικα Δικηγόρων.” 

     Ο Πρόεδρος ακολούθως λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου

πρέπει  να  οριστεί  πληρεξούσιος  δικηγόρος,  ο  οποίος  θα  παρασταθεί  ενώπιον  του  Μονομελούς

Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την συζήτηση της υπ'αριθμ.59/2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης
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δικογράφου 63/ΤΜ 63/2019 Εφεσης του Δήμου Κορινθίων, κατά  την ορισμένη  δικάσιμο της 18-03-

2020  ή  σε  κάθε  μετ'  αναβολή  δικάσιμο  αυτής,  θα  συντάξει,  υπογράψει  και  καταθέσει  σχετικό

υπόμνημα, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και θα ενημερώσει τον Δήμο για

την πορεία της υποθέσεως. Για τον λόγο δε αυτόν,  προτείνει  την δικηγόρο Κορίνθου κ.Αργυρού

Κωνσταντίνα.   Επίσης,  για  την  ίδια  υπόθεση  θα  πρέπει  να  οριστούν  πληρεξούσιοι  δικαστικοί

επιμελητές   οι  οποίοι,  σε  συνεργασία  με  την  πληρεξούσια  δικηγόρο  του  Δήμου  κ.Αργυρού

Κωνσταντίνα, θα προβούν εμπρόθεσμα στις επιδόσεις της ανωτέρω Έφεσης στους εφεσιβλήτους και

για τον λόγο αυτό προτείνει την δικαστική επιμελήτρια Κορίνθου κ.Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα και

τον  δικαστικό  επιμελητή  Κορίνθου  κ.Κυδωνάκη  Στυλιανό,  εταίρο  της  εταιρείας  δικαστικών

επιμελητών Στυλιανός Κυδωνάκης -Αλεξάνδρα Ψυρρή.

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση

του Προέδρου,  την υπ' αριθμ.πρωτ. εισερχ.15822/07-05-2019 Αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου

κ.Αργυρού Κωνσταντίνας,  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010,  του Ν.3463/2006,  του

Ν.4555/2018, όπως ισχύουν, καθώς  και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Βασ., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων

κ.λπ. και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει

προτείνει) 

     Α. Ορίζει  πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση την δικηγόρο

Κορίνθου  κ.Αργυρού  Κωνσταντίνα με  την  εντολή  να  παρασταθεί  ενώπιον  του  Μονομελούς

Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την  συζήτηση της υπ'αριθμ.59/2019 και  αριθμό έκθεσης κατάθεσης

δικογράφου 63/ΤΜ 63/2019 Εφεσης του Δήμου Κορινθίων  κατά  την ορισμένη  δικάσιμο της 18-03-

2020  ή  σε  κάθε  μετ'  αναβολή  δικάσιμο  αυτής,  να  συντάξει,  υπογράψει  και  καταθέσει  σχετικό

υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και να ενημερώσει τον Δήμο για

την πορεία της υποθέσεως.

        Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τα

Παραρτήματα,  όπως ισχύουν,  που συνοδεύουν το  Νέο Κώδικα  Δικηγόρων (Ν.4194/2013 –  ΦΕΚ

Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013) όπως ισχύει, αποκλειόμενης κάθε

αμοιβής που ξεπερνάει τα Παραρτήματα αυτά, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά με απόφαση Δημο-

τικού Συμβουλίου περί επιπλέον της προβλεπόμενης στα εν λόγω Παραρτήματα αμοιβής, κατόπιν

σχετικού αιτήματος της πληρεξούσιας δικηγόρου.    

    Β. Ορίζει  πληρεξούσιους  δικαστικούς  επιμελητές  του  Δήμου  Κορινθίων:  α)την  δικαστική

επιμελήτρια  Κορίνθου  κ.Γιαννοπούλου  Κωνσταντίνα  και  β) τον  δικαστικό  επιμελητή  Κορίνθου

κ.Κυδωνάκη  Στυλιανό,  εταίρο  της  εταιρείας  δικαστικών  επιμελητών  Στυλιανός  Κυδωνάκης

-Αλεξάνδρα  Ψυρρή  με  την  εντολή,  σε  συνεργασία  με  την  πληρεξούσια  δικηγόρο  του  Δήμου

κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, να προβούν εμπρόθεσμα σε οκτώ εκ των δεκαέξι  απαραίτητων νόμιμων

επιδόσεων έκαστος,  της ως άνω αναφερομένης Έφεσης στους εφεσιβλήτους.
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      Η αμοιβή των  ανωτέρω δικαστικών επιμελητών θα οριστεί βάσει των ελάχιστων αμοιβών που

ορίζονται  στην  ΚΥΑ  76297/30-10-2015  Υπουργών  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-

2015), όπως ισχύει, και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016), όπως ισχύει,  και

κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας νομοθετικής διάταξης.   

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/201/2019.

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 30-05-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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