
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 56 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  16-11-2021 

      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. 69136/4-11-2021 (ΦΕΚ 5138/5-11-2021 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 τo Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και 

ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 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, την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/8.11.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο 

πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (66η Εγκύκλιος) του Υπουργείου 

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

Εσωτερικών, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 16η Νοεμβρίου 2021, ημέρα της 

εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 33593/12-

11-2021 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)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, 5)Σταυρέλης Νικόλαος, 6)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πούρος Γεώργιος, 2)Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Μελέτης Χρήστος. 

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

 

       ΑΠΟΦΑΣΗ 651η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 6ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»  

θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το υπ. αριθμ. 32326/03.11.2021 (σε ορθή Επανάληψη ) 

έγγραφο του τμήματος Εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών, το οποίο καθ’ όλο το περιεχόμενό 

του έχει ως εξής:  

<< ΘΕΜΑ: Ανάκληση εισηγήσεων για λήψη Απόφασης Ο.Ε. 
ΣΧΕΤ:  
 
        Στον συνημμένο πίνακα(1) που σας στέλνουμε, εμφανίζονται είκοσι (20) υποθέσεις  με τα 
αντίστοιχα πρωτόκολλα , που εστάλησαν από το τμήμα μας ως εισηγήσεις προς την Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου για λήψη σχετικών αποφάσεων, σχετικά με ανάθεση υπηρεσίας σε 
συμβολαιογράφο και ειδικότερα την υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου στη Δ.Ο.Υ. 
Κορίνθου, την εργασία υπολογισμού αξίας ακινήτου-όπου απαιτείται-και τέλος την διενέργεια 
καταχώρησης στο Κτηματολόγιο, για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν απαλλοτριωθεί αναγκαστικά 
από το Δήμο. 
  Με το παρόν έγγραφό μας σας γνωρίζουμε ότι ανακαλούμε τις είκοσι αυτές εισηγήσεις και 
παρακαλούμε για την λήψη απόφασης της Ο.Ε. και τον ορισμό δικηγόρου, στον οποίον θα 
ανατεθεί η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου στη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, η εργασία 
υπολογισμού αξίας ακινήτου-όπου απαιτείται-και τέλος η διενέργεια καταχώρησης στο 
Κτηματολόγιο, για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν απαλλοτριωθεί αναγκαστικά από το Δήμο, για 
είκοσι (20) υποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στον συνημμένο πίνακα (2) συνοδευόμενες από 
την περιγραφή του κάθε ενός ακινήτου.-   
    
                                                              Ο ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                                                                        ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΠΛΑΤΗΣ 
 
Συνημμένα:  
1.-Πίνακες (1) και (2 
2.- Περιγραφή ακινήτων.->> 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  (2) 

     ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

1 ΑΔΑΜ ΑΛΕΞΙΟΣ του Νικολάου & 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Κων/νου 

2 ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 

3 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του Δημητρίου (απεβίωσε Απρίλιο 2021) 

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του Δημητρίου 

ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Σωτηρίου 

ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Σωτηρίου 

4 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ Χα Αθανασίου 

5 ΔΟΣΧΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ 

6 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΦΟΙΒΗ του Αθανασίου 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Αθανασίου 

7 ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κων/νου 

8 ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Δημητρίου 

9 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη 

10 ΛΕΛΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου 

ΛΕΛΕΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου, σύζυγος ΠΕΡΠΕΡΙΔΗ ΦΩΤΙΟΥ 

11 ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λεωνίδα 

12 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ του Παύλου 

13 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Σπυρίδωνα 

ΤΑΓΓΙΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Χα Νικολάου 

14 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη 

ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου 

ΚΩΝΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννη 

15 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σπυρίδωνα 

16 ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Νικολάου 

17 ΣΠΑΡΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Αθανασίου 

18 ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ Χα Γεωργίου 

19 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΞΑΝΘΗ του Χαραλάμπους 

ΞΕΝΟΥ ΑΝΝΑ του Σπυρίδωνα 

20 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου 

ΜΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ του Σωτηρίου 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου 

θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα αναλάβει α) την υποβολή δήλωσης 

φόρου μεταβίβασης ακινήτου στη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, β) την εργασία υπολογισμού αξίας ακινήτου- 

όπου απαιτείται και γ) τη διενέργεια καταχώρησης στο Κτηματολόγιο, για όσες εδαφικές εκτάσεις 

έχουν απαλλοτριωθεί αναγκαστικά από το Δήμο, συνολικά είκοσι (20) υποθέσεις, όπως αυτές 

περιγράφονται στον συνημμένο πίνακα (2) της εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. Για τον λόγο 

δε αυτόν, προτείνει τον ορισμό της δικηγόρου Κορίνθου κας Ευφροσύνη Πανούση. 
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     Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης κι έχοντας 

υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την 32326/03.11.2021 εισήγηση του τμήματος 

εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα τις διατάξεις 

του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, του Ν.3463/2006, όπως 

ισχύουν, του Ν.4555/2018, όπως ισχύουν, καθώς και όλες τις λοιπές ισχύουσες, σχετικές 

νομοθετικές διατάξεις 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τη δικηγόρο Κορίνθου κα. Ευφροσύνη Πανούση, 

στην οποία δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα προκειμένου να προβεί: 

α) στην υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου στη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου,  

β) στην εργασία υπολογισμού αξίας ακινήτου- όπου απαιτείται και  

γ) στη διενέργεια καταχώρησης στο Κτηματολόγιο, 

για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν απαλλοτριωθεί αναγκαστικά από το Δήμο, συνολικά είκοσι (20) 

υποθέσεις σύμφωνα με την αριθμ. 32326/ 03.11.2021 (σε ορθή Επανάληψη) εισήγηση του τμήματος 

Εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και το συνημμένο σε αυτή πίνακα (2) ως εξής:   

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

1 ΑΔΑΜ ΑΛΕΞΙΟΣ του Νικολάου & 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Κων/νου 

2 ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 

3 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του Δημητρίου (απεβίωσε Απρίλιο 2021) 

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του Δημητρίου 

ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Σωτηρίου 

ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Σωτηρίου 

4 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ Χα Αθανασίου 

5 ΔΟΣΧΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ 

6 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΦΟΙΒΗ του Αθανασίου 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Αθανασίου 

7 ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κων/νου 

8 ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Δημητρίου 

9 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη 

10 ΛΕΛΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου 

ΛΕΛΕΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου, σύζυγος ΠΕΡΠΕΡΙΔΗ ΦΩΤΙΟΥ 

11 ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λεωνίδα 

12 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ του Παύλου 

13 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Σπυρίδωνα 

ΤΑΓΓΙΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Χα Νικολάου 

14 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη 

ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου 

ΚΩΝΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννη 

15 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σπυρίδωνα 

16 ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Νικολάου 
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17 ΣΠΑΡΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Αθανασίου 

18 ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ Χα Γεωργίου 

19 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΞΑΝΘΗ του Χαραλάμπους 

ΞΕΝΟΥ ΑΝΝΑ του Σπυρίδωνα 

20 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου 

ΜΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ του Σωτηρίου 

 

 Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα υπολογιστεί με ώρες απασχόλησης και θα καθοριστεί 

με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του 

Ν.3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.    

 

    Η ανωτέρω 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. 735/2021). 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 56/651/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 24-11-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΨΧΝΟΩΛ7-Σ5Γ
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