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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  13-08-2019

     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 13η Αυγούστου 2019, ημέρα

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

27943/09-08-2019 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)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος,  2)Ζήμος Κων.,  3)Ζώγκος Ανδρ.,  4)  Παρτσινέβελος  Κων.

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Βλάσσης Δημ., 2) Μπάκουλης Δημ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ., 4)Δημητρόπουλος Κων..

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

        ΑΠΟΦΑΣΗ 357  η  : Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»

υπενθυμίζει στα μέλη  την υπ' αριθμ. 32/555/19-11-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:

6ΗΔΘΩΛ7-ΝΔΠ) με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. Πρωτ. 39929/15-11-2018 (ΑΔΑ: Ω7ΒΔΩΛ7-

ΛΞΕ)  απόφαση  Δημάρχου  Κορινθίων  περί  ορισμού  πληρεξούσιου  δικηγόρου  και  δικαστικού

επιμελητή του Δήμου,  σύμφωνα με την οποία:  (Α).-Ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου

Κορινθίων η  δικηγόρος Κορίνθου  κα  Παπαβενετίου  Αγγελική,  με  την  εντολή  να  ασκήσει  αίτηση

ανακοπής  κατά  της  με  αριθμό  274/2013  Διαταγής  πληρωμής  Πρωτοδικείου  Κορίνθου  και  της

συνημμένης  σε  αυτήν  από  24-10-2018  επιταγής  α΄  απογράφου  εκτελεστού  των  Γεωργίου

Γιαννακόπουλου και λοιπών κατά Δήμου, να παρασταθεί κατά την όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί

ενώπιον  του  αρμόδιου  δικαστηρίου  ή  και  σε  κάθε  μετ'  αναβολή  δικάσιμο  αυτής,  να  συντάξει,

υπογράψει  και  καταθέσει  σχετικό  υπόμνημα,  να  παρακολουθήσει  την  έκδοση  της  σχετικής

απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα
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βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες

ενέργειες  μέχρι  πέρατος  της  εν  λόγω  υποθέσεως,  συμπεριλαμβανομένων  όλων  των  νομίμων

ενεργειών  προς  υποστήριξη  των  συμφερόντων  του  Δήμου  κατά  την  διαδικασία  εκτέλεσης  της

σχετικής  τελεσίδικης  δικαστικής  απόφασης και   επίσης  (Β).- Ορίστηκε   πληρεξούσια  δικαστική

επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων η δικαστική επιμελήτρια  Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα,

με την εντολή, σε συνεργασία με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Παπαβενετίου Αγγελική, να

προβεί εμπρόθεσμα στις απαραίτητες νόμιμες κοινοποιήσεις των δικογράφων  κατά  των Γεωργίου

Γιαννακόπουλου και λοιπών.

       Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής  το υπ' αριθμ. πρωτ. 25967/29-

07-2019  έγγραφο  που  απέστειλε  η  άνω  πληρεξούσια  δικηγόρος  του  Δήμου  κα  Παπαβενετίου

Αγγελική,  με  το οποίο ενημέρωσε τον Δήμο για την έκδοση της  με αρ.  101/2019 αναβλητικής

απόφασης του Μον/λούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,  που εξεδόθη επί της από 16/11/2018 και με

αρ.  καταθ.  364/ΠΔ364/2018  ανακοπής  του  ΔΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  κατά  των  Γεωργίου  Δημ.

Γιαννακόπουλου,  Νικολάου Δημ. Γιαννακόπουλου, κατά της με αρ. 274/2013 Δ/γής Πληρωμής του

Δικαστή του Μον/λούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά της από 24/10/2018 επιταγής προς εκτέλεση

κάτωθι  αντιγράφου  της  με  άνω  Δ/γής  Πληρωμής και  κατά  της  επισπευδόμενης  διαδικασίας

αναγκαστικής εκτέλεσης, με την οποία (άνω εκδοθείσα απόφαση) τάχθηκε προθεσμία 3 μηνών από

την δημοσίευσή της προκειμένου να γίνει συμπλήρωση της έλλειψης (σύμφωνα με τα αναφερόμενα

στην εν λόγω απόφαση) πληρεξουσιότητας της άνω Δικηγόρου για τη διεξαγωγή της άνω δίκης, ήτοι

προκειμένου να προσκομιστεί σχετική άδεια της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, όπου

να εμπεριέχεται και η έγκριση των πράξεων που διενέργησε αυτή για λογαριασμό του Δήμου και στο

πλαίσιο της άνω δίκης.  Με το ίδιο άνω έγγραφό της, η παραπάνω Πληρεξουσία Δικηγόρος αιτήθηκε:

α/  την  σύμφωνα  με  το  διατακτικό  της  άνω  αποφάσεως  εμπρόθεσμη  συμπλήρωση  της

πληρεξουσιότητάς της για την ανωτέρω υπόθεση και β/ τον ορισμό δικαστικού επιμελητή, ο οποίος

θα προβεί στις αναγκαίες κοινοποιήσεις της αίτησης-κλήσης που θα καταθέσει η ίδια για λογαριασμό

του  Δήμου  για  την  επαναφορά  της  συζήτησης  της  άνω  υπόθεσης,  που  αναβλήθηκε  με  την

παραπάνω με αρ. 101/2019 απόφαση.  

       Στην συνέχεια, ο Προέδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου

και  σε  συνέχεια  της  υπ'  αριθμ.   32/555/19-11-2018   Απόφασης  Οικονομικής  Επιτροπής  (ΑΔΑ:

6ΗΔΘΩΛ7-ΝΔΠ)  με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. Πρωτ. 39929/15-11-2018 (ΑΔΑ: Ω7ΒΔΩΛ7-

ΛΞΕ)  απόφαση  Δημάρχου  Κορινθίων  περί  ορισμού  πληρεξούσιου  δικηγόρου  και  δικαστικού

επιμελητή του Δήμου, θα πρέπει: α/ να γίνει συμπλήρωση της -αναφερόμενης στην άνω απόφαση

του Μον/λούς Πρωτοδικείου Κορίνθου- έλλειψης πληρεξουσιότητας της δικηγόρου για τη διεξαγωγή

της άνω δίκης, με  έγκριση όλων των πράξεων που έχουν διενεργηθεί απ’ αυτήν για λογαριασμό του

Δήμου στο πλαίσιο της άνω δίκης, β/ να οριστεί εκ νέου πληρεξούσιος δικηγόρος με την εντολή να

προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες (σύνταξη, κατάθεση και προσδιορισμός δικογράφου αίτησης-

κλήσης, σύνταξη παραγγελιών για επιδόσεις αυτού, κ.λ.π.) προκειμένου να επαναφέρει την συζήτηση

της  ως  άνω  υπόθεσης,  που  αναβλήθηκε  με  την  με  αρ.  101/2019  απόφαση  του  Μον/λούς
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Πρωτοδικείου  Κορίνθου,  να  παρασταθεί  κατά  την  όποια  δικάσιμο  ήθελε  ορισθεί  ενώπιον  του

αρμόδιου δικαστηρίου ή  και  σε  κάθε  μετ'  αναβολή δικάσιμο αυτής,  να  συντάξει,  υπογράψει  και

καταθέσει σχετικό υπόμνημα-προτάσεις, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και

να ενημερώσει το Δήμο Κορινθίων για την πορεία της υποθέσεως  και γενικά να προβεί σε όποια

άλλη κατά την κρίση της απαραίτητη ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου ως

διαδίκου στην παραπάνω δίκη   και γ/ να ορισθεί πληρεξούσιος δικαστικός επιμελητής του Δήμου

Κορινθίων με την εντολή να προβεί εμπρόθεσμα στις απαραίτητες κοινοποιήσεις των δικογράφων για

λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων για την επαναφορά της συζήτησης της άνω υπόθεσης.  Για τον

λόγο δε αυτόν, προτείνει  την  δικηγόρο  Κορίνθου κα Παπαβενετίου Αγγελική και   τον δικαστικό

επιμελητή του Δήμου Κορινθίων κ. Κυδωνάκη Στυλιανό.

         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψιν την ανωτέρω ει -

σήγηση του Προέδρου,  τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, της παρ. 3 του

άρθρ. 281 του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του Νέου Κώδικα Δικηγόρων, όπως ισχύει, καθώς και

κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

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

   Α.- Σε συνέχεια της υπ' αριθμ.  32/555/19-11-2018  Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

(ΑΔΑ: 6ΗΔΘΩΛ7-ΝΔΠ)  με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. Πρωτ. 39929/15-11-2018 (ΑΔΑ:

Ω7ΒΔΩΛ7-ΛΞΕ) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου και

δικαστικού επιμελητή του Δήμου, σύμφωνα με την οποία: -Ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του

Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Κορίνθου κα Παπαβενετίου Αγγελική, με την εντολή να ασκήσει αίτηση

ανακοπής  κατά  της  με  αριθμό  274/2013  Διαταγής  πληρωμής  Πρωτοδικείου  Κορίνθου  και  της

συνημμένης  σε  αυτήν  από  24-10-2018  επιταγής  α΄  απογράφου  εκτελεστού  των  Γεωργίου

Γιαννακόπουλου και λοιπών κατά Δήμου, να παρασταθεί κατά την όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί

ενώπιον  του  αρμόδιου  δικαστηρίου  ή  και  σε  κάθε  μετ'  αναβολή  δικάσιμο  αυτής,  να  συντάξει,

υπογράψει  και  καταθέσει  σχετικό  υπόμνημα,  να  παρακολουθήσει  την  έκδοση  της  σχετικής

απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο 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,  συμπεριλαμβανομένων  όλων  των  νομίμων

ενεργειών  προς  υποστήριξη  των  συμφερόντων  του  Δήμου  κατά  την  διαδικασία  εκτέλεσης  της

σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης,  ΕΓΚΡΙΝΕΙ και πάλιν με την παρούσα Απόφαση όλες

τις πράξεις που ως τώρα  διενήργησε η άνω δικηγόρος κα Παπαβενετίου Αγγελική στο όνομα

του Δήμου Κορινθίων στο πλαίσιο της εν λόγω  δίκης, ήτοι: ΕΓΚΡΙΝΕΙ την άσκηση της από

16/11/2018  και  με  αρ.  καταθ.  364/ΠΔ364/2018  ανακοπής  του  ΔΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  κατά  των

Γεωργίου Δημ. Γιαννακόπουλου, Νικολάου Δημ. Γιαννακόπουλου,  κατά της με αρ. 274/2013 Δ/γής
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Πληρωμής του Δικαστή του Μον/λούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά της από 24/10/2018 επιταγής

προς  εκτέλεση  κάτωθι  αντιγράφου  της  με  άνω Δ/γής  Πληρωμής και  κατά  της  επισπευδόμενης

διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, ΕΓΚΡΙΝΕΙ την  παράσταση της άνω Δικηγόρου για λογαριασμό

του Δήμου κατά την δικάσιμο της 06-02-2019 ενώπιον του  Μον/λούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,  την

σύνταξη και  κατάθεση των σχετικών προτάσεων και  της σχετικής προσθήκης -  αντίκρουσης για

λογαριασμό του Δήμου  και γενικά ΕΚΡΙΝΕΙ  όλες τις πράξεις που η ως άνω δικηγόρος ως τώρα

διενήργησε κατ' εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Δήμου Κορινθίων και ως Πληρεξουσία

αυτού Δικηγόρος στο πλαίσιο της εν λόγω δίκης,  έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

       Β.- Ορίζει  και  αύθις  πληρεξούσια  δικηγόρο  του  Δήμου  Κορινθίων  την  δικηγόρο

Κορίνθου  κα  Παπαβενετίου  Αγγελική, στην  οποία  δίνει  ρητή  εντολή  και  πληρεξουσιότητα  να

προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες (σύνταξη, κατάθεση και προσδιορισμός δικογράφου αίτησης -

κλήσης,  σύνταξη  παραγγελιών  για  επιδώσεις  αυτού,  κ.λ.π.)  προκειμένου  να  επαναφέρει  την

συζήτηση της ως άνω υπόθεσης που αναβλήθηκε με την με αρ. 101/2019 απόφαση του Μον/λούς

Πρωτοδικείου  Κορίνθου,  να  παρασταθεί  κατά  την  όποια  δικάσιμο  ήθελε  ορισθεί  ενώπιον  του

αρμόδιου δικαστηρίου ή  και  σε  κάθε  μετ'  αναβολή δικάσιμο αυτής,  να  συντάξει,  υπογράψει  και

καταθέσει σχετικό υπόμνημα-προτάσεις, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και

να ενημερώσει το Δήμο Κορινθίων για την πορεία της υποθέσεως  και γενικά να προβεί σε όποια

άλλη κατά την κρίση της απαραίτητη ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου ως

διαδίκου στην παραπάνω δίκη.

   Γ.-  Ορίζει  πληρεξούσιο  δικαστικό  επιμελητή του  Δήμου  Κορινθίων  τον  δικαστικό

επιμελητή Κορίνθου κ. Κυδωνάκη Στυλιανό, εταίρο της εταιρείας δικαστικών επιμελητών Στυλιανός

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

Δήμου  κα  Παπαβενετίου  Αγγελική,  να  προβεί  εμπρόθεσμα στις  απαραίτητες  κοινοποιήσεις  των

δικογράφων για  λογαριασμό του Δήμου  Κορινθίων για  την  επαναφορά της  συζήτησης  της  άνω

υπόθεσης.

     Η αμοιβή του  ανωτέρω δικαστικού επιμελητή θα οριστεί βάσει των ελάχιστων αμοιβών που

ορίζονται  στην  Κ.Υ.Α.  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.   

      Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου  για το χειρισμό της ως άνω υπόθεσης, η οποία παρου-

σιάζει εξαιρετική δυσκολία, διότι τα νομικά θέματα τα όποια τίθενται παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, εί-

ναι περίπλοκα και δυσχερή και μάλιστα δεν υπάρχει σχετική νομολογία, καθώς και  λόγω της  πολύ-

ωρης απασχόλησης που θα απαιτηθεί για την μελέτη, την προετοιμασία της υπόθεσης και την συζή-

τηση στο ακροατήριο,  την σύνταξη των σχετικών προτάσεων, πιθανότατα δε και την σύνταξη προ-
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σθήκης – αντίκρουσης επί των προτάσεων των αντιδίκων,  θα καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού

Συμβουλίου 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 30/357/2019.-  

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 23-08-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΔΑ: ΨΘΚΞΩΛ7-5ΒΖ
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