
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 55 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 24-11-2020 

 

    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 24η Νοεμβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και από 

ώρα 9:00 έως 11:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 35761/20-11-2020 

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 ως άνω 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 574η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τo 15ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών 

επιμελητών» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την με αριθμό 189/2020 διαταγή πληρωμής 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου των Σοφίας συζ. Αθανάσιου Στέφου το γένος Αναστασίου 

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

Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 5-11-2020 και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 34956/οικ.2664/13-11-2020 

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 189/2020 (αρ.πρωτ. 34700/12-11-2020 εισερχομένου στο Δήμο) στο σχέδιο πόλης 

περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων” 

Σχετ: Η με αριθμ. πρωτ. 34682/οικ.2645/11-11-2020 εισήγησή μας. 

 

Στην Υπηρεσία μας απεστάλη η με Αριθμό 189 / 2020 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Κορίνθου (αρ.πρωτ. 34700/12-11-2020 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) Σοφία σύζ. Αθανασίου Στέφου το γένος Αναστασίου και Αναστασίας Μπίζτα για 

αποζημίωση το ποσό των 113.616,00 ευρώ και για δικαστικά έξοδα το ποσό των 1704,24 ευρώ, 

β) Γεωργία χα Ιωάννη Μπίζτα το γένος Μιχαήλ Μαυραγάνη για αποζημίωση το ποσό των 

113.616,00 ευρώ και για δικαστικά έξοδα το ποσό των 1704,24 ευρώ και 

γ) Παναγούλα χα Ευαγγέλου Δανιήλ το γένος Αναστασίου Μπίζτα για αποζημίωση το ποσό 

των 80.937,60 ευρώ και για δικαστικά έξοδα το ποσό των 1214,06 ευρώ,  

καθώς και 500 ευρώ για δικαστικά έξοδα. 

 

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 34682/οικ.2645/11-11-2020 εισήγησής μας προς την Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου, που αφορά τον ορισμό δικηγόρου για την ανακοπή της με Αριθμό 188 / 2020 

Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου των λοιπών δικαιούχων της 

απαλλοτρίωσης που αφορά τον κοινόχρηστο χώρο ΚΧ 826 (χώρος παιδικής χαράς) και 

τους πέριξ δρόμους και πεζόδρομο, οι οποόι είναι οι κ.κ. Ζαχάρω Αλεξοπούλου του 

Παναγιώτη χα Θεόδωρου Μπίζτα, Αναστάσιος Μπίζτας του Θεοδώρου και της Ζαχάρως και 

Αναστασία Μπίζτα του Θεοδώρου και της Ζαχάρως, πρέπει είναι να ζητηθεί η ανακοπή και της 

189/2020 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου των κ.κ. Σοφίας σύζ. 

Αθανασίου Στέφου το γένος Αναστασίου και Αναστασίας Μπίζτα, Γεωργίας χας Ιωάννη 

Μπίζτα το γένος Μιχαήλ Μαυραγάνη και Παναγούλας χας Ευαγγέλου Δανιήλ το γένος 
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Αναστασίου Μπίζτα, για τους ίδιους λόγους που αναφέρουμε στη με αριθμ. πρωτ. 

34682/οικ.2645/11-11-2020 εισήγησής μας, αφού και οι δύο διαταγές πληρωμής αφορούν την ίδια 

υπόθεση απαλλοτρίωσης. 

Οπότε, πρέπει να ορισθεί ο ίδιος δικηγόρος και για τις δύο ανακοπές των ως άνω διαταγών 

πληρωμής. 

 

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία κοινοποιείται το παρόν και έχει κοινοποιηθεί και η 

παραπάνω εισήγησή μας, παρακαλείται να αποστείλει άμεσα στοιχεία στην Οικονομική Επιτροπή 

ενόψει του ορισμού δικηγόρου, σχετικά με τις οφειλόμενες εκ μέρους των ιδιοκτητών εισφορές σε 

χρήμα στο Δήμο. 

 

Συνημ: 

Φωτ/φο της με Αριθμό 189 / 2020 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Κορίνθου (αρ. πρωτ. 34700/12-11-2020 εισερχομένου στο Δήμο) 
 

  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 189/2020 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Κορίνθου των Σοφίας συζ. Αθανάσιου Στέφου το γένος Αναστασίου και Αναστασίας 

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 189/2020 διαταγής πληρωμής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις 

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 189/2020 

διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου των Σοφίας συζ. Αθανάσιου Στέφου το 

γένος Αναστασίου και Αναστασίας 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 αρκετές 

ώρες μελέτης και εργασίας, καθώς απαιτείται ενδελεχής μελέτη για την εξεύρεση λόγων ανακοπής σε 
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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 55/574/2020.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 24-11-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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