
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 3 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 25-1-2021 

 

    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 μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, 

παρ.1.2.”Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ'  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/08.01.2021  Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης (ΦΕΚ 30/08.01.2021 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 

τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 6:00, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ΄ αριθ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών, σήμερα τηv 25η Ιανουαρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 1809/21-1-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, 

πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και 

αναπληρωματικά), 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 μέσω τηλεδιάσκεψης έξι (6) μέλη 

και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 
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Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Κόλλια Κωνσταντίνα, 2)Ταγαράς Βασίλειος, 3)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 

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

   ΑΠΟΦΑΣΗ 26η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για τo 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει 

υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθ. πρωτ. 1564/19-1-2021 εισήγηση του Τμήματος 

Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, η οποία 

έχει ως εξής: 

 
Θέμα: «Ορισμός πληρεξούσιου δικαστικού επιμελητή για την επίδοση απόφασης του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού Περιφέρειας Πελοποννήσου». 
  

Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή 
 
 Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1607/12-01-2021 έγγραφό του, το  Πειθαρχικό Συμβούλιο 
Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού Περιφέρειας Πελοποννήσου διαβίβασε προς τον Δήμο 
Κορινθίων την υπ' αριθμ. 165/Συν.75η/22-12-2020 (Πρακτικό 75) απόφασή του, με θέμα 
“Συζήτηση περί της πειθαρχικής υπόθεσης, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, με αρ. πρωτ. 
Π.Σ. 1393/22-07-2019 της Μάρθας Ντορμπάρη του Ιωάννη, υπαλλήλου του Δήμου Κορινθίων, ΥΕ 
16 Εργατών Καθαριότητας Δημοτικών W.C., η οποία παραπέμφθηκε με την υπ' αριθμ. 3/3/18-06-
2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων”, προκειμένου να λάβουμε 
γνώση και να  επιμεληθούμε της επίδοσή της στην ως άνω υπάλληλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 138 του ν. 3528/2007.  
  Λαμβάνοντας υπόψη: 
α) τη σπουδαιότητα της ανωτέρω απόφασης, 
β) το κατεπείγον της επίδοσης της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Α΄ 
και Β΄ Βαθμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως προκύπτει από το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1607/12-01-
2021 έγγραφό του και 
γ) το γεγονός ότι  η ανωτέρω υπάλληλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από την υπηρεσία της και δεν 
ανταποκρίνεται στο κάλεσμα των κλητήρων του Δήμου όταν μεταβαίνουν στην οικία της προς 
επίδοση εγγράφων, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να προβαίνουν στην θυροκόλληση αυτών, 
 παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, αναφορικά με τον ορισμό πληρεξούσιου δικαστικού 
επιμελητή για την επίδοση της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Α΄ και 
Β΄ Βαθμού Περιφέρειας Πελοποννήσου στην υπάλληλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 
του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   
 
      Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται πως, προκειμένου να υποστηριχθούν τα 

συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικαστικός επιμελητής του Δήμου 

Κορινθίων για την ανωτέρω επίδοση.  Για το λόγο αυτό προτείνει τη δικαστική επιμελήτρια Κορίνθου 

κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα. 

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, την υπ' αριθ. πρωτ. 1564/19-1-2021 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, 

το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1607/12-01-2021 έγγραφο του Πειθαρχικού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. 
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Α΄ και Β΄ βαθμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

  Ορίζει πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων την δικαστική επιμελήτρια  

Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα με την εντολή, σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης 

Ανθρώπινων Πόρων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, να προβεί στην 

νόμιμη επίδοση της υπ' αριθ. 165/Συν.75η/22-12-2020 (Πρακτικό 75) απόφασης του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού Περιφέρειας Πελοποννήσου στη Μάρθα 

Ντορμπάρη του Ιωάννη, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο υπ΄ 

αριθμ. πρωτ. 1607/12-01-2021 έγγραφο του ανωτέρω Συμβούλιου,  όπως ακριβώς και αναλυτικά 

αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.  

       Η αμοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιμελήτριας θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές, 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 (ποσό αμοιβής για την εν λόγω υπόθεση: 43,40€).  

 

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

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  3/26/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 25-1-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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