
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 53 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 16-11-2020 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 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, συvεδρίασε δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 

3852/2010, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. 1, Πίνακας-εδάφιο 2-

Δημόσιες Υπηρεσίες της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 

Β΄4899/6-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το 

Σάββατο,7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020» και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με επικοινωνία μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σήμερα τηv 16η Νοεμβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και 

από ώρα 9:00 έως 11:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 34804/12-11-2020 

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. 

Στη 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 αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. 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 παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά 

εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής 

Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.  

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα με επικοινωνία μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 
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1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης  Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Ταγαράς Βασίλειος. 

 

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

       ΑΠΟΦΑΣΗ 557η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

για τo 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, 

δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την με αριθμό 188/2020 διαταγή 

πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου των Ζαχάρως Αλεξοπούλου του Παναγιώτη, 

χήρας Θεόδωρου Μπίζτα και λοιπών (σύνολο 3) κατά Δήμου Κορινθίων, η οποία κοινοποιήθηκε στο 

Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 6-11-2020 και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 34682/οικ.2645/11-11-2020 

εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών του Τμήματος Πολεοδομίας της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 

  ΘΕΜΑ: “Ορισμός δικηγόρου σε υπόθεση απαλλοτρίωσης και διαταγής πληρωμής αυτής 

με αριθμό 188/2020 (αρ.πρωτ.34275/09-11-2020 εισερχομένου στο Δήμο) στο σχέδιο πόλης 

περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων” 

 

Στην Υπηρεσία μας απεστάλη η με Αριθμό 188 / 2020 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Κορίνθου (αρ.πρωτ.34275/09-11-2020 εισερχομένου στο Δήμο) η οποία 

“...διατάζει τον Δήμο να καταβάλει μετά των νομίμων τόκων από την επίδοση της διαταγής 

πληρωμής που θα εκδοθεί και μέχρι την εξόφληση” στους αιτούντες: 

α) Ζαχάρω Αλεξοπούλου του Παναγιώτη χα Θεόδωρου Μπίζτα για αποζημίωση το ποσό των 

28.400,00 ευρώ και για την αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου της το ποσό των 426 ευρώ, 

β) Αναστάσιο Μπίζτα του Θεοδώρου και της Ζαχάρως για αποζημίωση το ποσό των 42.608,00 

ευρώ και για την αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου του το ποσό των 639,12 ευρώ και 

γ) Αναστασία Μπίζτα του Θεοδώρου και της Ζαχάρως για αποζημίωση το ποσό των 42.608,00 

ευρώ και για την αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου του το ποσό των 639,12 ευρώ 

καθώς και 280 ευρώ για δικαστικά έξοδα. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Με την υπ΄ αριθμ. 2154/05-08-2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου 

στην περιοχή ''Μπαθαρίστρα – Δέλτα'' (ΦΕΚ 1251/Δ/26-11-2003)  

2. Με την αριθμ. πρωτ. οικ. 3920/15-05-2009 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας κυρώθηκε 

διορθωμένη η Πράξη Εφαρμογής (ΠΕ) της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως 

Κορίνθου στην περιοχή ''Μπαθαρίστρα – Δέλτα'' του Δήμου Κορινθίων, τα κτηματογραφικά 

διαγράμματα, οι πίνακες και το διαγράμματα που τη συνοδεύουν και μεταγράφηκε στον τόμο 

563 με αριθμό 493 την 15-03-2010 των βιβλίων μεταγραφών του Α΄ Υποθηκοφυλακείο 

Κορίνθου. 

3. Με την υπ΄ αριθμ. 01/2014 διορθωτική πράξη εφαρμογής που κυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 

78193/17-01-2014 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (αριθμός καταχώρισης 
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κτηματολογίου 943/17-07-2014), διορθώθηκε και η ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό 

κτηματογράφησης 0626029 στα Κ.Χ 826 και Ο.Τ 829 [ΚΑΕΚ 280555903001/0/0 (Δέσμευσης), 

ΚΑΕΚ 280555907001/0/0] 

4. Σύμφωνα με τον πίνακα της κυρωμένης διορθωτικής πράξης εφαρμογής, η συνολική 

απαλλοτριωτέα επιφάνεια 2.636,16 τ.μ που περιλαμβάνει τον κοινόχρηστο χώρο ΚΧ.826 

(χώρος παιδικής χαράς) και τους πέριξ δρόμους (βορείως και ανατολικά) και 

πεζόδρομο (νοτίως), ως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα δέσμευσης της υπ΄ αριθμ. 

01/2014 διορθωτικής πράξης εφαρμογής, αποτελεί δεσμευμένη έκταση λόγω ρυμοτομίας της 

ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0626029 και φέρει ΚΑΕΚ 280555903001/0/0. 

Ήτοι, η απαλλοτριωτέα επιφάνεια του κοινοχρήστου χώρου ΚΧ.826 (χώρος παιδικής χαράς) 

είναι 1.739,38 τμ και η απαλλοτριωτέα επιφάνεια για τους πέριξ δρόμους (βορείως και 

ανατολικά) και πεζόδρομο (νοτίως) είναι 896,78 τ.μ 

Η συνολική απαλλοτρίωση επιμερίζεται στους ιδιοκτήτες όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα 

1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 01/2014 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 01/2014 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Στήλη 2 του Πίνακα Π.Ε) 

 ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ (τμ) (Στήλη 50 του πίνακα Π.Ε) 

 

ΜΠΙΖΤΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ χα ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΑΝΙΗΛ 505,86 τ.μ 

 

ΜΠΙΖΤΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ σύζ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΟΥ 710,10 τ.μ 

 

ΜΠΙΖΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 710,10 τ.μ 

 

ΜΠΙΖΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 710,10 τ.μ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ (Κ.Χ 826 και πέριξ δρόμοι-πεζόδρομος) 2.636,16 τ.μ 

 

5. Κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 76/2019 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Κορίνθου που συνοδεύεται από το υπ΄ αριθμ. 117/2019 πιστοποιητικό Εφετείου Ναυπλίου, 

καθορίσθηκε η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης της απαλλοτρίωσης η οποία κατέστη 

οριστική, με την τιμή των 160,00 €/τ.μ και αναγνωρίσθηκαν και οι δικαιούχοι της αποζημίωσης. 

Σε συνδυασμό και με την υπ΄ αριθμ. 9030/22-11-2019 πράξη αποδοχής κληρονομιάς της 

Συμβ/φου Κορίνθου Παναγούλας Μπίζτα (αριθμός καταχώρισης κτηματολογίου 1754/28-11-

2019), η αποζημίωση της απαλλοτρίωσης των 2.636,16 τ.μ επιμερίζεται όπως φαίνεται στον 

ακόλουθο πίνακα 2. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΩΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ 

ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€/τ.μ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ (Κ.Χ 

826 ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΔΡΟΜΟΙ – 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ 

ΠΟΣΟ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ 

ΠΟΣΟ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΑΔΑ: Ψ0ΦΘΩΛ7-231



 

ΑΡΙΘΜ. 76/2019 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 

ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΩΣ 

ΑΝΩ ΑΠΟΔΟΧΗ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

(Κ.Χ 826 ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ 

ΔΡΟΜΟΙ-

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) 

ΑΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

(τμ) 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΑΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

(€) 

 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ 

ΤΟΥ Κ.Χ 826 

(παιδική χαρά) 

ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (€) 

ΠΕΡΙΞ ΔΡΟΜΟΥΣ – 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΑΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (€) 

ΜΠΙΖΤΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ του 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ χα ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

ΔΑΝΙΗΛ 

505,86 τ.μ 

 

160,00 €/τμ 

80.937,60 € 53.403,20 € 27.534,40 € 

ΜΠΙΖΤΑ ΣΟΦΙΑ του 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ σύζ. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΟΥ 

710,10 τ.μ 

 
113.616,00 € 74.966,40 € 38.649,60 € 

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του 

ΜΙΧΑΗΛ χα ΙΩΑΝΝΗ 

ΜΠΙΖΤΑ 

710,10 τ.μ 

 
113.616,00 € 74.966,40 € 38.649,60 € 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΩ του 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ χα ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΜΠΙΖΤΑ 

177,52 τ.μ 

 
28.403,20 € 18.740,80 € 9.662,40 € 

ΜΠΙΖΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

266,29 τ.μ 

 
42.606,40 € 28.112,00 € 14.494,40 € 

ΜΠΙΖΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

266,29 τ.μ 

 
42.606,40 € 28.112,00 € 14.494,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ 

(Κ.Χ 826 και πέριξ δρόμοι-

πεζόδρομος) 

2.636,16 τ.μ 421.785,60 € 278.300,80 € 143.484,80 € 

 

Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι η υπ΄ αριθμ. 188 / 2020 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Κορίνθου, αφορά τους τρεις (3) από τους έξι (6) ως άνω δικαιούχους αποζημίωσης 

της απαλλοτρίωσης. 

 

6. Το Πράσινο Ταμείο με την αριθμ. πρωτ. 7883/27-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ49546Ψ844-Α67) 

(Κωδικός Πρόσκλησης: Κ.Χ 2019) πρόσκλησή του και την αριθμ.  185.7.2/2020 (ΑΔΑ: 

69ΛΗ46Ψ844-88Ψ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, καλεί τους Δήμους της χώρας 

να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την Απόκτηση ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων, 

εφόσον οι χώροι καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ως κοινόχρηστοι 

χώροι και χώροι πρασίνου όπως πλατείες, άλση, πράσινο, παιδικές χαρές, χώροι 

στάθμευσης. 

Με βάση τα οριζόμενα της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου, ο Δήμος Κορινθίων με το 

αριθμ. πρωτ. 9397/18-03-2020 έγγραφό του ζήτησε από την ως άνω απαλλοτρίωση της 

ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης  0626029 (ΚΑΕΚ 280555903001/0/0) τη 

χρηματοδότηση για την απαλλοτρίωση του κοινοχρήστου χώρου Κ.Χ 826 (χώρος παιδικής 

χαράς) συνολικού ποσού διακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ευρώ και ογδόντα 

λεπτών (278.300,80 €) ως φαίνεται στον ως άνω πίνακα 2. 

Η υπόλοιπη αποζημίωση απαλλοτρίωσης που αφορά τους πέριξ δρόμους – πεζόδρομο 

συνολικού ποσού εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και 
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ογδόντα λεπτών (143.484,80 €) έχει ήδη συντελεστεί, αφού ο Δήμος έχει παρακαταθέσει για 

όλους τους ως άνω έξι (6) δικαιούχους το ποσό αυτό με το ΦΕΚ 738/Δ/2020, καθώς και τα 

δικαστικά έξοδα και την αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων ποσού 6.726,78 €. 

 

Η άποψη της Υπηρεσίας μας είναι να ζητηθεί η ανακοπή της με Αριθμό 188 / 2020 Διαταγής 

Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, αφού έχει γίνει μερική συντέλεση της 

απαλλοτρίωσης για επιφάνεια 896,78 τ.μ και αναμένουμε τη σχετική απόφαση για 

χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την υπόλοιπη συντέλεση της απαλλοτρίωσης 

που αφορά τον κοινόχρηστο χώρο ΚΧ 826 (χώρος παιδικής χαράς) επιφάνειας 1.739,38 τμ.  

Με το παρόν λοιπόν σας διαβιβάζουμε τα κάτωθι συνημμένα, ώστε να ορίσετε δικηγόρο της 

υπόθεσης. 

 

Συνημμένα: 

1. Φωτ/φο της με Αριθμό 188 / 2020 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Κορίνθου (αρ.πρωτ.34275/09-11-2020 εισερχομένου στο Δήμο) 

2. Φωτ/φο της με αριθμ. 76/2019 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Κορίνθου με την οποία καθορίστηκε η προσωρινή τιμή μονάδος της απαλλοτρίωσης και 

αναγνωρίσθηκαν οι δικαιούχοι της αποζημίωσης. 

3. Φωτ/φο του υπ΄ αριθμ. 117/2019 πιστοποιητικού Εφετείου Ναυπλίου 

4. Φωτ/φο της με αριθμ. πρωτ. 78193/17-01-2014 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 

με την οποία κυρώθηκε η α/α 01/2014 Διορθωτική Πράξη της Π.Ε., οι Πίνακες και το 

Διάγραμμα Δέσμευσης. 

5. Η με αριθμ. πρωτ. 7883/27-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ49546Ψ844-Α67) (Κωδικός Πρόσκλησης: 

Κ.Χ 2019) πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου και η υπ΄  αριθμ. 185.7.2/2020 (ΑΔΑ: 

69ΛΗ46Ψ844-88Ψ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του. 

6. Το με αριθμ. πρωτ. 9397/18-03-2020 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων προς το Πράσινο 

Ταμείο 

7. Το ΦΕΚ 738/Δ/2020 παρακατάθεσης της αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση των πέριξ 

δρόμων-πεζόδρομου ποσού 143.484,80 € και των δικαστικών εξόδων ποσού 6.726,78 €  
 

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

θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου, ο οποίος θα ασκήσει ανακοπή ενώπιον του 

αρμόδιου δικαστηρίου κατά της με αριθμό 188/2020 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Κορίνθου των Ζαχάρως Αλεξοπούλου του Παναγιώτη, χήρας Θεόδωρου Μπίζτα και 

λοιπών (σύνολο 3) κατά Δήμου Κορινθίων και θα ενημερώσει το Δήμο σχετικά.  Για το λόγο αυτό 

προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ. Μαρία Γιώτη.  

     Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Μπίτζιος, Κόλλια, Πούρος, 

Σταυρέλης και Πλατής δήλωσαν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως  ψηφίζουν θετικά.   

 

     Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας 

υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την με αριθμό 188/2020 διαταγής πληρωμής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις 
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του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα 

σχετική νομοθετική διάταξη 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τη δικηγόρο Κορίνθου κ. Μαρία Γιώτη, στην 

οποία δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει εμπρόθεσμα 

ανακοπή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του Δήμου Κορινθίων κατά της με αριθμό 188/2020 

διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου των Ζαχάρως Αλεξοπούλου του 

Παναγιώτη, χήρας Θεόδωρου Μπίζτα και λοιπών (σύνολο 3) κατά Δήμου Κορινθίων, και να 

ενημερώσει τον Δήμο σχετικά. 

   Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου - δεδομένου ότι για την εν λόγω υπόθεση θα απαιτηθούν 

τουλάχιστον έξι ώρες μελέτης και εργασίας, καθώς απαιτείται ενδελεχής μελέτη για την εξεύρεση 

λόγων ανακοπής σε μία τόσο ιδιάζουσα περίπτωση - θα καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού 

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

αντικαταστάθηκε και ισχύει.   

 

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

       Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 53/557/2020.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 19-11-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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