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Αριθμός Πρακτικού 3

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 21-1-2022

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 
1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, 
Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 
5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 
7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 
9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 
4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-
1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 2158/14-1-2022 (ΦΕΚ 67/14-1-
2022 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00, έως και τη 
Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 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 με αριθ. 643 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα την 21η Ιανουαρίου 2022, ημέρα της 
εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' 
αριθ. πρωτ. 1403/17-1-2022 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.
       Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των 
Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

       Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και 
έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς
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1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Σπυρίδωνας Πλατής, 3)Σπυρίδωνας Ζαχαριάς, 
4)Αντώνιος Κυριαζής, 5)Γεώργιος Πούρος, 6)Αλέξανδρος Πνευματικός, 7)Γεώργιος 
Μουρούτσος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Νικόλαο Σταυρέλη), ο οποίος αποχώρησε 
μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 10ου θέματος ημερήσιας διάταξης, 
8)Κορδώσης Χρήστος.

 Α π ό ν τ ε ς 
1)Ανδρέας Ζώγκος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).
            Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

           ΑΠΟΦΑΣΗ 20η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών 
επιμελητών» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’αριθμ. 22/269/2022 Απόφαση αυτών με την 
οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Κορίνθου 
κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, με την ρητή εντολή και  πληρεξουσιότητα να παρασταθεί  
ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά τη δικάσιμο της 02/12/2020 κατά την 
συζήτηση της υπ’αριθμ. κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου 107/2019 και 
υπ’αριθμ. έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 264/2019  Έφεσης του Δήμου Κορινθίων,  κατά 
των : 1. Μιχαήλ Αγγιστριώτη του Σταύρου και της Δήμητρας, 2.Ιωάννου 
Αγγιστριώτη του Σταύρου και της Δήμητρας, 3. Ανδρομάχης Αγγιστριώτη του Σταύρου 
και της Δήμητρας, 4. Σταύρου Αγγιστριώτη του Ιωάννη και της Ανδρομάχης, 5. Μαρίας 
χήρας Νικολάου Σινάνου, το γένος Ιωάννου και Ανδρομάχης Αγγιστριώτη, 6.Βαρβάρας 
χήρας Σπυρίδωνος Δημητρόπουλου, το γένος  Ιωάννου και Ανδρομάχης Αγγιστριώτη, και 
κατά της με αριθμό 161/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Ειδική 
Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών).      
          Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των μελών της Επιτροπής, το 
υπ’αριθμ.1138/14-01-2022 αίτημα  της πληρεξουσίας δικηγόρου κ.Αργυρού 
Κωνσταντίνας, το οποίο έχει ως εξής: 

«ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ

Κωνσταντίνας Ι. Αργυρού, Δικηγόρου στον ΄Αρειο Πάγο, Μέλους του 
Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, κατοίκου Κορίνθου, οδός Κολιάτσου αριθμ. 
36, (τηλ. 27410- 72422). 
………………………………………..
Την 18/05/2022 εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου η από 
07/06/2019 έφεσή σας, την οποία άσκησα και κατέθεσα ως πληρεξούσια δικηγόρος 
σας, κατ΄εντολή και για λογαριασμό σας και στρέφεται εναντίον των: 
1.- Μιχαήλ Αγγιστριώτη του Σταύρου, 2.- Ιωάννου Αγγιστριώτη του Σταύρου, 
3.-  Ανδρομάχης Αγγιστριώτη του Σταύρου, 4.- Σταύρου Αγγιστριώτη του Ιωάννη, 
5.-Μαρίας χήρας Νικολάου Σινάνου, 6.- Βαρβάρας χήρας Σπυρίδωνος Δημητρόπουλου 
και της με αριθμό 161/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου 
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(Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών), που απέρριψε την σχετική ανακοπή που 
είχα ασκήσει εναντίον της υπ΄αριθμ. 14/2017 διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστή του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, που είχε εκδοθεί εναντίον σας. 
Την ως άνω έφεσή σας την κατέθεσα στο παραπάνω Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου την 
13/06/2019 για προσδιορισμό δικασίμου και έλαβε αριθμό έκθεσης κατάθεσης 
δικογράφου 264/2019 και αρχική δικάσιμος αυτής ορίστηκε η  02/12/2020. Λόγω όμως 
της πανδημίας του COVID-19 η συζήτησή της αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 
18/05/2022.    
Με το με αριθμό Πρακτικού 22 της Οικονομικής Επιτροπής σας της 
19/06/2019, που έλαβε αύξοντα αριθμό απόφασης 22/269/2019 με ορίσατε 
πληρεξούσια δικηγόρο σας, για να παρασταθώ ενώπιον του παραπάνω Δικαστηρίου 
κατά τη δικάσιμο της 02/12/2020 ή και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο και να 
καταθέσω νόμιμα προτάσεις. 
Επίσης με την υπ΄αριθμ. 285/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σας, που έλαβε 
αύξοντα αριθμό 15/285/2019 ορίσατε την αμοιβή μου για την παραπάνω παράστασή 
μου και την κατάθεση προτάσεων, λόγω της ιδιαίτερης δυσχέρειας για το χειρισμό 
της εν λόγω υπόθεσης, στο ποσό των 848,17 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
Επειδή όμως έχει επέλθει συμβιβασμός με τους αντιδίκους και ήδη έχετε 
εξοφλήσει την εν λόγω απαίτησή τους δεν έχετε έννομο συμφέρον να 
συζητηθεί  η παραπάνω έφεση και συνεπώς πρέπει να παραιτηθώ από το 
δικόγραφο αυτής. 
Αν και με το με αριθμό Πρακτικού 22 της Οικονομικής Επιτροπής σας της 19/06/2019, 
που έλαβε αύξοντα αριθμό απόφασης 22/269/2019 έχω λάβει την εντολή και την 
πληρεξουσιότητα να παρασταθώ ενώπιον του παραπάνω Δικαστηρίου, η παραίτηση 
από το δικόγραφο της ασκηθείσας έφεσης απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα σύμφωνα 
με το άρθρο 98 Κ.Πολ.Δ.
 Για το λόγο αυτό ζητώ από την Οικονομική Επιτροπή σας, σε συνέχεια του  
ανωτέρω Πρακτικού σας, να μου δώσετε με νέο πρακτικό την εντολή και την 
πληρεξουσιότητα να παραιτηθώ από την από 07/06/2019 ασκηθείσα έφεσή 
σας ενώπιον του ακροατηρίου του παραπάνω Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο 
της 18/05/2022 ή και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο. 
Η αμοιβή μου για την παραίτηση αυτή δεν θα ανέλθει στο ήδη εγκριθέν ποσό των 
848,17 Ευρώ, αλλά στην ελάχιστη δικηγορική αμοιβή για την παράσταση ενώπιον του 
Μονομελούς Εφετείου κατά την Ειδική Διαδικασία των Περιουσιακών Διαφορών, 
σύμφωνα με το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών του Δικηγορικού Συλλόγου 
Κορίνθου, που ανέρχεται στο ποσό των 149,00 Ευρώ και συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24% εκ 35,76 Ευρώ, συνολικό ποσό (149,00 Ε + 35,76 Ε=) 184,76 Ευρώ.  
Κόρινθος 11/01/2022
Η Πληρεξούσια  Δικηγόρος
Κωνσταντίνα Ι. Αργυρού»

         Κατόπιν ο Πρόεδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του 
Δήμου θα πρέπει να ορισθεί η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Αργυρού με την 
εντολή και πληρεξουσιότητα να παραιτηθεί  από την από 07/06/2019 ασκηθείσα Έφεση 
του Δήμου Κορινθίων ενώπιον του ακροατηρίου του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου  
κατά τη δικάσιμο της εξ αναβολής δικάσιμο (λόγω Covid-19) την 18/05/2022 ή και σε 
κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα της δικηγόρου κ.Αργυρού.
 
        Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και 
έχοντας υπ’όψιν την εισήγηση του Προέδρου, το υπ’αριθμ.πρωτ.1138/14-01-2022 
αίτημα της κ.Αργυρού, την υπ’αριθμ. 22/269/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 
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τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, 
τις διατάξεις του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν, τον υπό έγκριση  προϋπολογισμό του 
Δήμου οικονομικού έτους 2022 και τις διατάξεις του Άρθρου 160 του Ν.3463/2006, 
καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη, έστω και εάν δεν 
αναφέρεται ρητά παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                     
 
         Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων  την κ.Αργυρού 
Κωνσταντίνα, δικηγόρο παρ’Αρείω Πάγω, Μέλος του δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, 
την οποία εξουσιοδοτεί και στην οποία δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα   να 
παραιτηθεί  από την από 07/06/2019 ασκηθείσα Έφεση του Δήμου Κορινθίων ενώπιον 
του ακροατηρίου του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου που στρέφεται εναντίον των: 
           1.- Μιχαήλ Αγγιστριώτη του Σταύρου, 2.- Ιωάννου Αγγιστριώτη του Σταύρου, 3.-  
Ανδρομάχης Αγγιστριώτη του Σταύρου, 4.- Σταύρου Αγγιστριώτη του Ιωάννη, 5.- 
Μαρίας χήρας Νικολάου Σινάνου, 6.- Βαρβάρας χήρας Σπυρίδωνος Δημητρόπουλου και 
κατά της με αριθμό 161/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου 
(Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών), η οποία και έλαβε αριθμό έκθεσης 
κατάθεσης δικογράφου 264/2019 με αρχική δικάσιμο αυτής την  02/12/2020 και εξ 
αναβολής (Λόγω COVID-19) δικάσιμο την 18/05/2022, ή και σε κάθε μετ΄αναβολή 
δικάσιμο αυτής,  όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

        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), καθώς και από τα Παραρτήματα που 
τον συνοδεύουν.   
        Η σχετική δαπάνη, ποσού 184,76€  θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού 
του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2022 με Κ.Α. 00.6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές 
νομικών και συμβολαιογράφων»  (Α.Α.Υ.: 210/2022).
 
             Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς 
oρίζει.
             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/20/2022 .-

                                                                 Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 24-01-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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