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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  19-06-2019

       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 19η Ιουνίου 2019, ημέρα της

εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 20523/14-

06-2019 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 πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Καμπούρης  Χαρ.  (αναπληρώνει  το  τακτικό  μέλος  Βλάσση  Δημ.),  2)Παρτσινέβελος  Κων.

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

5)Νανόπουλος Βασ..

  Α π ό ν τ ε ς 

1)Πνευματικός Αλέξ., Πρόεδρος, 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Ζήμος Κων.,  4)Γκουργιώτης Αλεξ..

   Στην  παρούσα  συνεδρίαση,  λόγω  απουσίας  του  Προέδρου  κ.Πνευματικού  Αλέξανδρου,

προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.Νανόπουλος Βασίλειος.

 

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

     ΑΠΟΦΑΣΗ 269  η  : Ο Προεδρεύων, συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερή-

σιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελη-

τών» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ' αριθμ. 3/20/2017 απόφασή τους, με την οποία

εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 5289/06-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΛΡΞΩΛ7-7ΡΡ) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων

περί ορισμού της πληρεξούσιας δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Αργυρού Κωνσταντίνας,

στην οποία εδόθη εντολή να ασκήσει αίτηση ανακοπής κατά της με αριθμό 14/2017 διαταγής πλη-

ρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, να παρασταθεί κατά την όποια δικάσιμο ήθελε

ορισθεί για τη συζήτησης της αίτησης ανακοπής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή και σε κάθε

μετ΄  αναβολής  δικάσιμο  ήθελε  συζητηθεί  αυτή,  να  συντάξει,  υπογράψει  και  καταθέσει  σχετικό

υπόμνημα προτάσεων, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση

ΑΔΑ: 6ΜΧΟΩΛ7-ΞΤΞ



κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να

προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

    Στην συνέχεια ο Προεδρεύων θέτει υπ'όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθμ.πρωτ. Ει-

σερχ.20746/19-06-2019 Αίτηση  της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ.Αργυρού Κωνσταντίνας,

με την οποία ενημερώνει τον Δήμο ως εξής:

        “Με την με αριθμό 5289/06-02-2017  απόφαση του Δημάρχου σας και το με αριθμό πρακτικού 3
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σας της 20/02/2017, που έλαβε αύξοντα αριθμό απόφασης
3/20/2017, ορίστηκα πληρεξούσια δικηγόρος σας για ν΄ασκήσω ανακοπή κατά των: 

1.- α) Μιχαήλ Αγγιστριώτη του Σταύρου και της Δήμητρας, αγρότου, κατοίκου Κορίνθου,
οδός Κυρήνης αριθμ. 14. 

β) Ιωάννου Αγγιστριώτη του Σταύρου και της Δήμητρας, αγρότου, κατοίκου Κορίνθου, οδός
Αγίας ΄Αννης αριθμ. 32. 

γ) Ανδρομάχης Αγγιστριώτη του Σταύρου και της Δήμητρας, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατοίκου
Κορίνθου, οδός Αγίας ΄Αννης αριθμ. 32.

2.-  Σταύρου  Αγγιστριώτη  του  Ιωάννη  και  της  Ανδρομάχης,  συνταξιούχου,   δημοτικού
υπαλλήλου, κατοίκου Κορίνθου, οδός  Αγίας ΄Αννης αριθμ. 32.

3.-  Μαρίας  χήρας  Νικολάου  Σινάνου,  το  γένος  Ιωάννου  και  Ανδρομάχης  Αγγιστριώτη,
συνταξιούχου, κατοίκου Κλεωνών Κορινθίας. 

4.-  Βαρβάρας χήρας Σπυρίδωνος Δημητρόπουλου,  το γένος  Ιωάννου και  Ανδρομάχης
Αγγιστριώτη,  συνταξιούχου,  κατοίκου  Κορίνθου,  οδός  Εθνικής  Ανεξαρτησίας  αριθμ.  26-28  ΚΑΙ
ΚΑΤΑ της με αριθμό 14/2017 διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Κορίνθου, με την οποία σας διέτασσαν να τους καταβάλετε για την αποζημίωση των επικειμένων
της ιδιοκτησίας τους με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 61, που ευρίσκεται στο Ο.Τ. 203 στην
περιοχή «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Κορίνθου και που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά τα εξής ποσά: α)
Στους τρεις πρώτους (Μιχαήλ Αγγιστριώτη του Σταύρου,     Ιωάννη Αγγιστριώτη του Σταύρου και
Ανδρομάχη Αγγιστριώτη του Σταύρου), καθώς και στον τέταρτο Σταύρο Αγγιστριώτη του Ιωάννη,
από  κοινού  το  ποσό  των  69.048  Ευρώ.  β)  Στον  τέταρτο  Σταύρο  Αγγιστριώτη  του  Ιωάννη  το
επιπλέον ποσό των 8.562,50 Ευρώ.  γ)  Στην πέμπτη Μαρία  χήρα Νικολάου Σινάνου, το  γένος
Ιωάννη Αγγιστριώτη, το ποσό των 25.139,50 Ευρώ και δ)  Στην έκτη Βαρβάρα χήρα Σπυρίδωνος
Δημητρόπουλου, το γένος Ιωάννη  Αγγιστριώτη, το ποσό των 8.562,50 Ευρώ.

Εναντίον  της  παραπάνω  με  αριθμό  14/2017  διαταγής  πληρωμής  άσκησα  νόμιμα  και
εμπρόθεσμα την από 20/02/2017 ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής του άρθρου 632 Κ.Πολ.Δ.
(έκθεση  κατάθεσης  δικογράφου  ανακοπής  αριθμ.  24/ΠΔ  24/2017),  που  απευθυνόταν  στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου, με την Ειδική Διαδικασία των Περιουσιακών Διαφορών, με την
οποία ζητούσα να ακυρωθεί και να εξαφανιστεί η παραπάνω διαταγή πληρωμής.  

Επί  της  ανακοπής  αυτής  εκδόθηκε  η  με  αριθμό  161/2018  απόφαση  του  Μονομελούς
Πρωτοδικείου Κορίνθου (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών), που απέρριψε την ανακοπή,
επικύρωσε την παραπάνω υπ΄αριθμ. 14/2017 διαταγή πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Κορίνθου και επέβαλλε σε βάρος σας τα δικαστικά έξοδα των αντιδίκων, τα οποία
όρισε στο ποσό των τριακοσίων (300) Ευρώ.   

Κατά  της  παραπάνω  με  αριθμό  161/2018  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου
Κορίνθου  (Ειδική  Διαδικασία  Περιουσιακών  Διαφορών),  άσκησα  την  10  /06/2019 στο  εκδόν
Δικαστήριο,  δηλαδή  στο  Μονομελές  Πρωτοδικείο  Κορίνθου,  την  με  ημερομηνία  σύνταξης
07/06/2019 έφεσή σας, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου και έλαβε
αριθμό κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου 107/2019. 

Την έφεση αυτή την κατέθεσα την 13/06/2019 για προσδιορισμό δικασίμου στο Μονομελές
Εφετείο Ναυπλίου και έλαβε αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 264/2019 και δικάσιμος αυτής
ορίστηκε η  02/12/2020.   
Με απόφαση της Οικονομικής σας επιτροπής ζητώ να με ορίσετε πληρεξούσια δικηγόρο σας να
παρασταθώ ενώπιον του παραπάνω Δικαστηρίου, δηλαδή του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά
τη δικάσιμο της 02/12/2020 ή και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο και να καταθέσω νόμιμα προτάσεις.   ”  

ΑΔΑ: 6ΜΧΟΩΛ7-ΞΤΞ



       Ακολούθως ο Προεδρεύων λέει ότι,  προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου

θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος ο οποίος θα παρασταθεί  ενώπιον του Μονομελούς

Εφετείου Ναυπλίου κατά τη δικάσιμο της 02/12/2020  όπου θα συζητηθεί η με αριθμό κατάθεσης στο

Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου 107/2019 και αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 264/2019

Έφεση  του Δήμου Κορινθίων κατά της με αριθμό 161/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Κορίνθου (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών),  ή και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο αυτής,

θα καταθέσει νόμιμα προτάσεις  καθώς και θα παρακολουθήσει και θα ενημερώσει το Δήμο Κορινθίων

για την πορεία της υποθέσεως. Για τον λόγο δε αυτόν, προτείνεται η δικηγόρος Κορίνθου κ.Αργυ-

ρού Κωνσταντίνα.

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

γηση του Προεδρεύοντος,  την υπ' αριθμ.πρωτ.20746/19-06-2019 Αίτηση  της πληρεξούσιας δικη-

γόρου,  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 Β., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και

ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει) 

       Ορίζει  πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο

Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει ρητή εντολή  και  πληρεξουσιότητα να παρα-

σταθεί  ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά τη δικάσιμο της 02/12/2020 όπου θα συζη-

τηθεί η με αριθμό κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου 107/2019 και αριθμό έκθεσης κα-

τάθεσης δικογράφου 264/2019  Έφεση του Δήμου Κορινθίων,  κατά της με αριθμό 161/2018 απόφα-

σης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών),  ή και σε

κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο αυτής, να καταθέσει νόμιμα προτάσεις  καθώς και να παρακολουθήσει και

να ενημερώσει το Δήμο Κορινθίων για την πορεία της υποθέσεως.

         Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, λόγω του γεγονότος ότι στην εν λόγω υπόθεση είναι πολύ

μεγάλο το αντικείμενο της οικονομικής διαφοράς και πρόκειται για διαταγή πληρωμής που εκδόθη-

κε από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου  και κατά συνέπεια παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία

στο χειρισμό της, λόγω της ιδιαίτερα δύσκολης νομοθεσίας και νομολογίας, που πρέπει να μελετη-

θούν για τη παράσταση και την κατάθεση προτάσεων, θα καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμ-

βουλίου Κορινθίων, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006,

όπως ισχύει.

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/269/2019.

Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος,  29-07-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΔΑ: 6ΜΧΟΩΛ7-ΞΤΞ
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