
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 45 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  4-10-2021 

 
      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 της υπ' 

αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 58531/24-9-2021 (ΦΕΚ 4441/25-9-2021 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «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, 27 Σεπτεμβρίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00.», την υπ΄ αριθ. 77233/13-11-

2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-

25.01.2021 και την υπ' αριθ. 426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20.9.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 61η Εγκύκλιο) του Υπουργείου Εσωτερικών, 

την υπ΄ αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 Εγκύκλιο αριθ. 643 του Υπουργείου Εσωτερικών, 

συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 4η Οκτωβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας 

Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 28347/30-9-2021 

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 υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το 

αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω 

πρόσκληση. 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
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     Επειδή ο κ. Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

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

πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική 

παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», 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 υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το 

αναπληρωματικό μέλος κ. Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω 

πρόσκληση.  

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 

4)Πνευματικός Αλέξανδρος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος, 6) Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας 

διάταξης θέματος), 3)Μελέτης Χρήστος. 

          

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

 

       ΑΠΟΦΑΣΗ 533η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας στις εισηγήσεις του για το 10ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης  «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών 

επιμελητών» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 

465/2020 και αριθμό πράξης ορισμού δικασίμου 63/2020 αίτηση - κλήση ενώπιον του Τριμελούς 

Εφετείου Ναυπλίου του Ιωάννη Σοφού κατά του Δήμου Κορινθίων και λοιπών (συν. 4), που 

αφορά στην υπόθεση της με γενικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου 598/2014 και ειδικό αριθμό 

κατάθεσης 87/2014 αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης ενώπιον του 

Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου του Ιωάννου Σοφού κατά Δήμου Κορινθίων και λοιπών, η οποία 

κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 13-9-2021 και της οποίας η δικάσιμος έχει 

οριστεί για τις 17-11-2021.   

Επίσης, υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθ. 18/195/2015 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου για την εκπροσώπησή του 

κατά τη συζήτηση της με γενικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου 598/2014 και ειδικό αριθμό 

κατάθεσης 87/2014 αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης ενώπιον του 

Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου του Ιωάννου Σοφού κατά Δήμου Κορινθίων και λοιπών η 

δικηγόρος Κορίνθου κ. Παυλίνα – Ιωάννα Φιλιππίδη, η οποία όμως δεν ασκεί πλέον τη δικηγορική 

της ιδιότητα, καθώς έγινε συμβολαιογράφος, συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να 

ανακαλέσει τον ορισμό της. 
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  Τέλος, ο Πρόεδρος αναφέρει πως σε συνέχεια του ανωτέρω δικογράφου και προκειμένου να 

υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος του 

Δήμου, ο οποίος θα παρασταθεί ενώπιον του  Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά τη δικάσιμο της 

17-11-2021 ή και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο αυτής, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει 

σχετικό υπόμνημα – προτάσεις, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και θα 

ενημερώσει τον Δήμο σχετικά.  Για το λόγο αυτό προτείνει τον ορισμό της δικηγόρου Κορίνθου κ. 

Μαρίνας Μαυραγάνη. 

        

       Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό δικόγραφο, την αριθ. 195/2015 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του 

Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του Ν.4555/2018, όπως ισχύει,  καθώς και όλες τις λοιπές ισχύουσες, 

σχετικές νομοθετικές διατάξεις 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Α.- Ανακαλεί τον ορισμό ως πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου της κ. Παυλίνας – Ιωάννας 

Φιλιππίδη, ο οποίος αποφασίστηκε με την αριθ. 18/195/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για 

την υπόθεση αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης ενώπιον του Τριμελούς 

Εφετείου Ναυπλίου του Ιωάννη Σοφού κατά Δήμου Κορινθίων και λοιπών (συν. 4). 

  Β.- Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τη δικηγόρο Κορίνθου κ. Μαρίνα 

Μαυραγάνη, στην οποία δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να παρασταθεί ενώπιον του 

Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά τη δικάσιμο της 17-11-2021 ή και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο 

αυτής, για τη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 465/2020 και αριθμό πράξης ορισμού 

δικασίμου 63/2020 αίτησης - κλήσης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου του Ιωάννη Σοφού 

κατά του Δήμου Κορινθίων και λοιπών (συν. 4), που αφορά στην υπόθεση της με γενικό αριθμό 

κατάθεσης δικογράφου 598/2014 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 87/2014 αίτησης καθορισμού 

οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου του Ιωάννου 

Σοφού κατά Δήμου Κορινθίων και λοιπών, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα - 

προτάσεις, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και να ενημερώσει τον Δήμο για 

την πορεία της υπόθεσης.  

  Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από 

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

ΦΕΚ Α΄ 242/2013), όπως ισχύει, καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν 

(προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής για την εν λόγω υπόθεση: 357,12€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.).     
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        Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων 

οικονομικού έτους 2021 με Κ.Α. 00.6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων» (Α.Α.Υ. 652/2021).  

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

           Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 45/533/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 7-10-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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