
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 27 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  13-7-2021 

 

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

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

Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 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. «Δημόσιες υπηρεσίες» της υπ’αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/02-7-2021(ΦΕΚ 

2879/02.07.2021 τεύχος Β') Κ.Υ.Α 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, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και 

ώρα 6:00,  την υπ’ αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθμ. 426/ 

ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης 

σήμερα την 13η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα 

από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 19169/09-07-2021 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' 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 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 επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 
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Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Μπίτζιος Δημήτριος, 3)Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Κόλλια Κων/να), 4) Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 

6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων  

 Α π ό ν τ ε ς  

1) Ζαχαριάς   Σπυρίδων   (συνδέθηκε  κατά  την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης), 

2) Ταγαράς Βασίλειος. 

 

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

          ΑΠΟΦΑΣΗ 333η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Περί 

άσκησης ή μη ένδικων μέσων σε δικαστική  υπόθεση του Δήμου- υπ'αριθμ.89/2020 Απόφ. 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου επί της υπ'αριθμ.91/ΑΠ91/2018 Αίτησης Καθορισμού 

προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχων (Διαδικασία 

απαλλοτριώσεων) 1.της Χριστίνας συζ.Χαρίλαου Σταύρου, και 2.της Ευαγγελίας χηρ.Μιχαήλ 

Μπενέκου, κατά του Δήμου» θέτει υπ'όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ'αριθμ.89/2020 

(υπ’αριθμ.πρωτ.εισερχ.39160/22-12-2020) Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου επί 

της υπ' αριθμ.91/ΑΠ91/2018 Αίτησης Καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης και 

αναγνώρισης δικαιούχων (Διαδικασία απαλλοτριώσεων) 1.της Χριστίνας συζ.Χαρίλαου Σταύρου, και 

2.της Ευαγγελίας χηρ.Μιχαήλ Μπενέκου, κατά του Δήμου» η οποία:   

 -Καθορίζει την προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης του ακινήτου 0603013 των Ο.Τ.765, 766, 

767,753,754 και Κ.Χ.751, το οποίο απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος, στο ποσό των εκατόν δέκα ευρώ (110€) ανά τετραγωνικό μέτρο και ως προς τα 

επικείμενα αυτού : 1)διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά ρίζα μεγάλης ελιάς, 2) είκοσι (20) ευρώ ανά 

μέτρο συρματοπλέγματος, 3)  δίφυλλη σιδερένια πόρτα, ανοιγόμενη, εξήντα (60 ) ευρώ  ανά  τ.μ., 

-Αναγνωρίζει τους δύο αιτούντες δικαιούχους της αποζημίωσης κατά ½ για έκαστο εξ’αυτών, 

-Επιβάλλει την δικαστική δαπάνη των αιτούντων στον καθ’ου  την οποία ορίζει στο ποσό των 

πεντακοσίων (500) ευρώ.  

        Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι :  

α) Με την υπ’αριθμ.24/390/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής είχε ορισθεί ως πληρεξούσια 

δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση η δικηγόρος Κορίνθου κ.Φιλιππίδη 

Παυλίνα-Ιωάννα, με την εντολή να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου 

κατά την συζήτηση της υπ' αριθμ.91/Απ91/2018 Κλήσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Κορίνθου, (Διαδικασία απαλλοτριώσεων) 1.της Χριστίνας συζ.Χαρίλαου Σταύρου, το γένος 

Γεωργίου και Δωροθέας Νέζη και 2. της Ευαγγελίας χηρ.Μιχαήλ Μπενέκου, το γένος Γεωργίου 

και Δωροθέας Νέζη, κατά του Δήμου Κορινθίων,   στην δικάσιμο της 09-01-2019   ή σε κάθε μετ' 

αναβολής δικάσιμο αυτής, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να 

παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης 

απόφασης εάν αυτή  θίγει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να υποστηρίξει τα συμφέροντα 
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του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

απαιτούμενων ενεργειών κατά την διαδικασία εκτέλεσης της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.   

β) Με την υπ’αριθμ.16/151/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής είχε ορισθεί ως πληρεξούσιος 

δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, ο δικηγόρος Κορίνθου κ.Γκουργιώτης 

Αλέξανδρος με την ρητή  εντολή και πληρεξουσιότητα να γνωμοδοτήσει σχετικά με το εάν ο Δήμος 

Κορινθίων πρέπει να προβεί ή όχι στην άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων σε σχέση με την από 30-

11-2020, υπ'αριθμ.89/2020 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, που εκδόθηκε επί 

της υπ' αριθμ.91/ΑΠ91/2018 Αίτησης Καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης και 

αναγνώρισης δικαιούχων (Διαδικασία απαλλοτριώσεων) 1.της Χριστίνας συζ.Χαρίλαου Σταύρου, το 

γένος Γεωργίου και Δωροθέας Νέζη και 2.της Ευαγγελίας χηρ.Μιχαήλ Μπενέκου, το γένος Γεωργίου 

και Δωροθέας Νέζη, κατά του Δήμου Κορινθίων  και γενικότερα ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες ο 

Δήμος πρέπει να προβεί και με γνώμονα την υπεράσπιση των συμφερόντων του,   καθώς  με το 

από 02-04-2021 (υπ'αριθμ.πρωτ.8866/06-04-2021) σημείωμα η κ.Φιλιππίδη Π. γνωστοποιεί στον 

Δήμο ότι από τον Μάϊο του έτους 2020 είναι Συμβολαιογράφος και έχει αποβάλλει την δικηγορική 

ιδιότητα, ως εκ τούτου αδυνατεί να απαντήσει επί του εν λόγω θέματος και θα πρέπει αυτό να 

ανατεθεί σε Δικηγόρο.  

       Ο Πρόεδρος στην συνέχεια θέτει υπ’όψιν των μελών την υπ'αριθμ. Πρωτ. 18363/05-07-2021 

σχετική γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου κ.Γκουργιώτη Α. ο οποίος καταλήγει : 

«Γνωμοδοτώ 

Ό,τι η άσκηση ένδικου μέσου  κατά της ως άνω απόφασης από τον Δήμο Κορινθίων καθίσταται  

περιττή και αλυσιτελής, επιβαρύνει δε με πρόσθετες δαπάνες το Δήμο Κορινθίων για την υπεράσπιση 

των θέσεων του στο Εφετείο Ναυπλίου επί μιας υποθέσεως που δεν δημιουργεί την βεβαιότητα 

επιτυχούς εκβάσεως της υπέρ των συμφερόντων του Δήμου ο οποίος εις πάσαν περίπτωση, έχει 

ήδη τύχει ευνοϊκής κρίσεως επί της ανταιτήσεώς του στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο.» 

 

         Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται  να μην ασκηθεί από πλευράς Δήμου κανένα 

ένδικο μέσο κατά της από 30-11-2020, υπ'αριθμ.89/2020 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Κορίνθου, που εκδόθηκε επί της υπ' αριθμ.91/ΑΠ91/2018 Αίτησης Καθορισμού προσωρινής τιμής 

μονάδας αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχων (Διαδικασία απαλλοτριώσεων) 1.της Χριστίνας 

συζ.Χαρίλαου Σταύρου, το γένος Γεωργίου και Δωροθέας Νέζη και 2.της Ευαγγελίας χηρ.Μιχαήλ 

Μπενέκου, το γένος Γεωργίου και Δωροθέας Νέζη, κατά του Δήμου Κορινθίων,  σύμφωνα με την ως 

άνω γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου κ.Γκουργιώτη. 

 

          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας 

υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ'αριθμ.89/2020 Απόφαση Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Κορίνθου, (υπ’αριθμ.πρωτ.εισερχ.39160/22-12-2020), την υπ'αριθμ.Πρωτ.18363/05-

07-2021 σχετική γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου κ.Γκουργιώτη, τις διατάξεις του 
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άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,  καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, 

σχετικής νομοθετικής διάταξης,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

        Α.- Την μη άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων από τον Δήμο Κορινθίων κατά της υπ’αριθμ. 

89/2020 (υπ’αριθμ.πρωτ.εισερχ.39160/22-12-2020) Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Κορίνθου επί της υπ' αριθμ.91/ΑΠ91/2018 Αίτησης Καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας 

αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχων (Διαδικασία απαλλοτριώσεων) 1.της Χριστίνας 

συζ.Χαρίλαου Σταύρου, το γένος Γεωργίου και Δωροθέας Νέζη και 2. της Ευαγγελίας χηρ.Μιχαήλ 

Μπενέκου, το γένος Γεωργίου και Δωροθέας Νέζη, κατά του Δήμου Κορινθίων, 

        Β.- Την συμμόρφωση του Δήμου Κορινθίων με την ανωτέρω υπ’αριθμ.89/2020 (υπ’αριθμ. 

πρωτ. εισερχ.39160/22-12-2020)  Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,   σύμφωνα με 

την υπ'αριθμ. Πρωτ.18363/05-07-2021 σχετική γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου 

κ.Γκουργιώτη Α. και όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω, στο ιστορικό της παρούσης.  

   

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

           Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/333/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 
Κόρινθος, 23-07-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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