
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 22 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 7-6-2021 

 

    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. 

Δ1αΓΠ.οικ. 33506/28.05.2021 (ΦΕΚ 223329.05.2021 τεύχος Β') ΚΥΑ :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, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00, την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ. 69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθ. 426/ ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, συvεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 7η Ιουνίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας 

Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 14879/3-6-

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' αριθμ. 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 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)Πούρος Γεώργιος, 4)Πνευματικός 

Αλέξανδρος, 5) Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημήτριος, 2) Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος εκτός 

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

διάταξης), 4)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 246η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός 

πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη των 

μελών της Επιτροπής την με αριθμό 120/2021 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, που 

εκδόθηκε επί της με αριθμό κατάθεσης 84/ΤΜ84/20-6-2018 αγωγής ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Κορίνθου του Γεώργιου Μουρούτσου κατά Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με το 

διατακτικό της οποίας γίνεται δεκτή εν μέρει η ανωτέρω αγωγή και αναγνωρίζεται η υποχρέωση του 

Δήμου να καταβάλει στον ενάγοντα χρηματικό ποσό νομιμοτόκως, ως φερόμενη οφειλή από 

συμβάσεις έργων κ.λπ. με τον πρώην Δήμο Σαρωνικού.  Υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τις 

αριθ. 288/2018 και 335/2018 αποφάσεις Οικονομικής (με την οποία τροποποιήθηκε η αριθ. 288/2018 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον τρόπο αμοιβής της δικηγόρου), δυνάμει των οποίων 

εκπροσώπησε το Δήμο πρωτόδικα η κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα, και σύμφωνα με την αριθ. 288/2018 της 

δόθηκε, μεταξύ άλλων, και εντολή να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εάν αυτή 

θίγει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος 

της εν λόγω υποθέσεως. 

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

δεδομένου του ότι η αριθ. 120/2021 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου θίγει τα 

συμφέροντα του Δήμου σε μεγάλο βαθμό, καθώς ορίζει την αποζημίωση του Γεώργιου 

Μουρούτσου από τον Δήμο Κορινθίων με το ποσό των 200.710,38€ νομιμοτόκως από την επίδοση 

της αγωγής μέχρι την εξόφληση, θα πρέπει να ορισθεί εκ νέου πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου, 

ο οποίος θα ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά της με αριθμό 

120/2021 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και του Γεώργιου Μουρούτσου, θα 

παρασταθεί κατά την εκδίκασή της, θα καταθέσει υπόμνημα – προτάσεις, ως απαιτείται, και θα 

ενημερώσει τον Δήμο σχετικά.  Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει την ανάκληση της εντολής 

για άσκηση έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης, που δόθηκε στην κ. Θωμαΐδου με την αριθ. 

288/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, και τον ορισμό του δικηγόρου Κορίνθου κ. 

Αλέξανδρου Κέζα, για την εκπροσώπηση του Δήμου Κορινθίων στην ως άνω υπόθεση στο δεύτερο 

βαθμό. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει μεταξύ άλλων, πως πρωτόδικα χειρίστηκε την 

υπόθεση η κ. Θωμαΐδου και πως διαφωνούν στην αλλαγή του δικηγόρου και μάλιστα τόσο αργά, 

λίγες μέρες πριν την κατάθεση της έφεσης. 
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        Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την με αριθμό 120/2021 

απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, τις αριθ. 288/2018 και 335/2018 αποφάσεις 

Οικονομικής Επιτροπής, 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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλέξ. και Ταγαρά Βασ.)  

 

  Α.- Ανακαλεί την εντολή που δόθηκε με την αριθ. 288/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

στην δικηγόρο Κορίνθου κ. Αγλαΐα Θωμαΐδου περί άσκησης έφεσης κατά της εκδοθησόμενης επί 

της αριθ. 84/ΤΜ84/20-6-2018 αγωγής Γεώργιου Μουρούτσου απόφασης και υποστήριξης των 

συμφερόντων του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως. 

  Β.- Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τον δικηγόρο Κορίνθου κ. Αλέξανδρο 

Κέζα, στον οποίο δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση ενώπιον 

του αρμόδιου δικαστηρίου κατά της με αριθμό 120/2021 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Κορίνθου, που εκδόθηκε επί της με αριθμό κατάθεσης 84/ΤΜ84/20-6-2018 αγωγής ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου του Γεώργιου Μουρούτσου κατά Δήμου Κορινθίων, να 

παρασταθεί κατά την όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί, να καταθέσει υπόμνημα – προτάσεις, ως 

απαιτείται, και να ενημερώσει τον Δήμο σχετικά, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται και στο 

ιστορικό της παρούσης. 

 

       Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, λόγω της εξαιρετικής σοβαρότητας της υπόθεσης για τα 

συμφέροντα του Δήμου, δεδομένου του ότι η αριθ. 120/2021 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Κορίνθου θίγει τα συμφέροντα του Δήμου σε μεγάλο βαθμό, καθώς ορίζει την αποζημίωση του 

Γεώργιου Μουρούτσου από τον Δήμο Κορινθίων με το ποσό των 200.710,38€ νομιμοτόκως από την 

επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση, λόγω του μεγάλου αντικειμένου της διαφοράς, καθώς και 

των συναφών πολλών και ποικίλων νομικών και πραγματικών δυσκολιών της υπόθεσης, διότι τίθενται 

θέματα δημοσίων συμβάσεων, θέματα διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης, θέματα παραγραφών 

απαιτήσεων έναντι του δημοσίου, που απαιτούν πολύωρη απασχόληση για αναζήτηση και μελέτη της 

σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας, όσον αφορά στη σύνταξη σχετικού δικογράφου και κατάθεσή 

του, θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τα Παραρτήματα, όπως ισχύουν, που 

συνοδεύουν το Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 

4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), όπως ισχύει, και όσον αφορά στη συζήτηση της εφέσεως και στη 

σύνταξη προτάσεων θα βασισθεί στο συνδυασμό των άρθρων 69, 68 και 63 του Νέου Κώδικα 

Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), 

όπως ισχύει, μειωμένη κατά συγκεκριμένο ποσό, και θα καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού 
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Συμβουλίου σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, όπως 

αντικασταστάθηκε και ισχύει. 

 

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/246/2021.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 7-6-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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