
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Αριθμός Πρακτικού 18 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 11-5-2021 

 

    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, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.”Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ' αριθ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683 (Φ.Ε.Κ. 1814/29-04-2021 Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση: 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, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και 

τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00, την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148 /οικ. 4600/16-03-

2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών, συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 11η Μαΐου 2021, ημέρα 

της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 11707/7-

5-2021 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. 

       Στην 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 υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 

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 αριθ. 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, πέντε (5) 

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)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης), 

2)Πνευματικός Αλέξανδρος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης), 

3)Ταγαράς Βασίλειος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης), 

4)Σταυρέλης Νικόλαος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης). 

 

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 202η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας στις εισηγήσεις για το 16ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» 

θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την με αριθμό 171/2020 απόφαση Μονομελούς Εφετείου 

Ναυπλίου, που εκδόθηκε επί των α)με αριθμό κατάθεσης 224/30-10-2014 (αριθ. Εφετείου 938/31-10-

2014) έφεσης ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου των Κανέλλας χας Ευάγγελου Τσώτου το γένος 

Ζαφειρόπουλου και λοιπών (συν. 4) κατά της με αριθμό 239/2014 απόφασης Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Κορίνθου και κατά Δήμου Κορινθίων, και β)με αριθμό κατάθεσης 218/24-10-2014 (αριθ. 

Εφετείου 937/31-10-2014) έφεσης ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου του Δήμου Κορινθίων κατά της με 

αριθμό 239/2014 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και κατά των Κανέλλας χας 

Ευάγγελου Τσώτου το γένος Ζαφειρόπουλου και λοιπών (συν. 4), οι οποίες συνεκδικάστηκαν, που 

κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 14-4-2021, καθώς και την με αριθ. πρωτ. 

εισερχομένου εγγράφου γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για την εν λόγω 

υπόθεση κ. Παύλου Μάρκελλου, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Κορινθίων πρέπει να ασκήσει κατά 

της ως άνω απόφασης αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, καθώς και αίτηση αναστολής 

ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της ως άνω απόφασης. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει 

να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου, ο οποίος θα ασκήσει αίτηση αναίρεσης και αίτηση 

αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της με αριθμό 

171/2020 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, θα παρασταθεί κατά την εκδίκαση των 

ασκηθεισών αίτησης αναίρεσης, αίτησης αναστολής και προσωρινής διαταγής σε όποιες 

δικασίμους ήθελε ορισθούν και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμους, θα καταθέσει υπομνήματα – 

προτάσεις - σημειώματα, ως απαιτείται, και θα ενημερώσει τον Δήμο σχετικά.  Για το λόγο αυτό 

προτείνει τον ορισμό του κ. Παύλου Μάρκελλου, μέλους της δικηγορικής εταιρείας «Π. Μάρκελλος – 

Ε. Τρυφωνοπούλου – Μ. Μαρκέλλου, Δικηγορική Εταιρεία». 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του ως άνω 

δικαστηρίου στην εν λόγω υπόθεση, θα πρέπει να συνταχθεί ειδικό συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο, που να ορίζει την πληρεξουσιότητα του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για τις 

απαιτούμενες ενέργειές του.  Για το λόγο αυτό προτείνει τον ορισμό της συμβολαιογράφου 

Κορίνθου κ. Στυλιανής Κουτάτζη. 
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  Ο κ. Σταυρέλης δηλώνει ότι απέχει από την ψηφοφορία του συγκεκριμένου θέματος. 

 

        Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το ως άνω αναφερόμενο 

δικόγραφο και την σχετική γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Μάρκελλου, τις διατάξεις του άρθρου 72 

του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του Ν.4555/2018, 

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

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

(απέχοντος του κ. Σταυρέλη Νικ. από την ψηφοφορία) 

 

  A.- Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τον κ. Παύλο Μάρκελλο, δικηγόρο 

Κορίνθου, μέλος της δικηγορικής εταιρείας «Π. Μάρκελλος – Ε. Τρυφωνοπούλου – Μ. Μαρκέλλου, 

Δικηγορική Εταιρεία», στον οποίο δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα: α)να συντάξει, καταθέσει 

και προσδιορίσει αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Άρειου Πάγου του Δήμου Κορινθίων κατά της με 

αριθμό 171/2020 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου και κατά των Κανέλλας χας 

Ευάγγελου Τσώτου το γένος Ζαφειρόπουλου και λοιπών (συν. 4), να παρασταθεί στην όποια 

δικάσιμο ήθελε ορισθεί για την συζήτηση της προς άσκηση αίτηση αναίρεσης και σε κάθε μετ΄ 

αναβολής δικάσιμο, να συντάξει και καταθέσει υπόμνημα – προτάσεις, ως απαιτείται, και να 

ενημερώσει το Δήμο σχετικά, β) να συντάξει, καταθέσει και προσδιορίσει αίτηση αναστολής με 

αίτημα προσωρινής διαταγής ενώπιον του Άρειου Πάγου του Δήμου Κορινθίων κατά της με αριθμό 

171/2020 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου και κατά των Κανέλλας χας Ευάγγελου 

Τσώτου το γένος Ζαφειρόπουλου και λοιπών (συν. 4), να παρασταθεί στην όποια δικάσιμο ήθελε 

ορισθεί για την συζήτηση της προσωρινής διαταγής και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο και να 

συντάξει και καταθέσει σημείωμα, ως απαιτείται, να παρασταθεί στην όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί 

για την συζήτηση της προς άσκηση αίτησης αναστολής και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο και να 

συντάξει και καταθέσει υπόμνημα – προτάσεις, ως απαιτείται, και να ενημερώσει το Δήμο σχετικά, 

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται και στο ιστορικό της παρούσης. 

  Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγορικής εταιρείας για το σύνολο των ως άνω αναφερομένων νομικών 

ενεργειών-υπηρεσιών, λόγω του είδους της υπόθεσης, του χρόνου που θα απαιτηθεί για το χειρισμό 

της, τις εκτός έδρας μεταβάσεις στο Εφετείο Ναυπλίου και στον Άρειο Πάγο, τη σπουδαιότητα της 

διαφοράς, καθώς και των ειδικών περιστάσεων, 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.  

 

  B.- Ορίζει πληρεξούσια συμβολαιογράφο του Δήμου Κορινθίων τη συμβολαιογράφο Κορίνθου κ. 

Κουτάτζη Στυλιανή, στην οποία δίνει εντολή να συντάξει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για 

την εκπροσώπηση του Δήμου Κορινθίων από  τον κ. Παύλο Μάρκελλο, μέλος της δικηγορικής 
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εταιρείας «Π. Μάρκελλος – Ε. Τρυφωνοπούλου – Μ. Μαρκέλλου, Δικηγορική Εταιρεία», με την 

κάτωθι ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα: 

α)να συντάξει, καταθέσει και προσδιορίσει αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Άρειου Πάγου του 

Δήμου Κορινθίων κατά της με αριθμό 171/2020 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου και 

κατά των Κανέλλας χας Ευάγγελου Τσώτου το γένος Ζαφειρόπουλου και λοιπών (συν. 4), να 

παρασταθεί στην όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί για την συζήτηση της προς άσκηση αίτηση 

αναίρεσης και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο, να συντάξει και καταθέσει υπόμνημα – προτάσεις, 

ως απαιτείται,  

β) να συντάξει, καταθέσει και προσδιορίσει αίτηση αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής 

ενώπιον του Άρειου Πάγου του Δήμου Κορινθίων κατά της με αριθμό 171/2020 απόφασης 

Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου και κατά των Κανέλλας χας Ευάγγελου Τσώτου το γένος 

Ζαφειρόπουλου και λοιπών (συν. 4), να παρασταθεί στην όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί για την 

συζήτηση της προσωρινής διαταγής και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο και να συντάξει και 

καταθέσει σημείωμα, ως απαιτείται, να παρασταθεί στην όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί για την 

συζήτηση της προς άσκηση αίτησης αναστολής και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο και να 

συντάξει και καταθέσει υπόμνημα – προτάσεις, ως απαιτείται. 

 

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/202/2021.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 11-5-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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