
Αριθμός Πρακτικού 30

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 361  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. 16/382/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία

ορίστηκε ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος στο  Πρωτοδικείο  Κορίνθου

κ. Παπαβενετίου Αγγελική με την εντολή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση

στο Κτηματολογικό Γραφείου Κορίνθου ως περιουσιακού στοιχείου του Δήμου, μεταξύ άλλων, τον

κοινόχρηστο χώρο Κ.Χ 305 (χώρος στάθμευσης & παιδικής χαράς) στο σχέδιο πόλεως περιοχής

''Αγιαννιώτικα” του Δήμου Κορινθίων επιφάνειας 593 τ.μ που φέρει ΚΑΕΚ 280552705009/0/0 και το

οποίο έχει προκύψει από κυρωμένη Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής με την υπ΄ αριθμ. 3858/30-5-

1994 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας, σε συνδυασμό με την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με την

υπ΄ αριθμ. 6702/28-7-2010 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας  (ΦΕΚ 326/ΑΑΠ/2010).  
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       Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των μελών το υπ' αριθμ.πρωτ.25732/26-07-2019 έγγραφο

της  πληρεξούσιας δικηγόρου, που έχει ως εξής: 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Επί της  συζητούμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,  κατά την δικάσιμο της
12/12/2018, από 2/4/2018 με αρ. Καταθ.90/ΕΜ 90/2018 αιτήσεως, που είχα συντάξει και υπογράψει
για  λογαριασμό του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ και  αφορούσε  την  διόρθωση της αρχικής ανακριβούς
πρώτης εγγραφής του με αρ.ΚΑΕΚ 280552705009/0/0 ακινήτου και ειδικότερα του κοινοχρήστου
χώρου  Κ.Χ.305  χώρου  στάθμευσης  και  παιδικής  χαράς,  εμβαδού  593  τ.μ.,που  βρίσκεται  στην
περιοχή  Αγιαννιώτικα  του  Δήμου  Κορινθίων  (τέως  Δήμου  Κορίνθου)  και  είχε  καταχωρηθεί  ως
“αγνώστου  ιδιοκτήτη”,  εξεδόθη η συνημμένη με  αρ.22/2019  απόφαση του άνω Δικαστηρίου
(εκουσίας δικαιοδοσίας), με την οποία έγινε δεκτή η άνω αίτηση και διατάχθηκε η διόρθωση
της  ανακριβούς  πρώτης  εγγραφής  και  η  καταχώριση  του  ΔΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  ως
αποκλειστικού κυρίου, νομέα και κατόχου του άνω ακινήτου (κατά ποσοστό 100/100), κατά τα
ειδικότερα  αναφερόμενα  στην  συνημμένη  απόφαση (Σχετική  η  με  αρ.16/382/2014  Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων με την οποία διορίστηκα Πληρεξούσια Δικηγόρος για
την άνω υπόθεση).
Προκειμένου  να  προβώ σε  περαιτέρω  ενέργειες  για  την  καταχώρηση της  απόφασης  αυτής  στο
κτηματολογικό  φύλλο  του  άνω  ακινήτου,  παρακαλώ  να  διορίσετε  Δ/κο  Επιμελητή, ο  οποίος
(κατόπιν επικοινωνίας μαζί μου) θα προβεί σε επίδοση της  απόφασης αυτής στον κ.Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Κορίνθου, προκειμένου να παρέλθει η νόμιμη προθεσμία για να τελεσιδικήσει.

    Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει ότι,  προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα

πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικαστικός επιμελητής, ο οποίος  σε συνεργασία με την πληρεξούσια

δικηγόρο του Δήμου κ.Παπαβενετίου Αγγελική θα προβεί εμπρόθεσμα στην απαραίτητη επίδοση  της

ανωτέρω απόφασης στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου και για τον λόγο αυτό προτείνει  την

δικαστική επιμελήτρια Κορίνθου κ.Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα.

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

του Προέδρου,  το υπ' αριθμ.πρωτ.25732/26-07-2019 έγγραφο της πληρεξούσιας δικηγόρου,  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  πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την

δικαστική  επιμελήτρια  Κορίνθου  κ.Γιαννοπούλου  Κωνσταντίνα,  στην  οποία  δίνει  εντολή,  σε

συνεργασία  με  την  πληρεξούσια  δικηγόρο  του  Δήμου  κ.Παπαβενετίου  Αγγελική  να  προβεί

εμπρόθεσμα στην  απαραίτητη  επίδοση  της  ανωτέρω απόφασης στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών

Κορίνθου, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.
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       Η αμοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιμελήτριας 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), και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016), όπως ισχύουν, καθώς  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 30/361/2019.-  

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 30-08-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
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