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Αριθμός Πρακτικού 28 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 15-6-2022 

 

       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, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, συvεδρίασε σήμερα 

την 15η Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και 

ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 20390/10-6-2022 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. 

        Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Κυριαζής Αντώνιος, 3)Πούρος Γεώργιος, 

4)Πνευματικός Αλέξανδρος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πλατής Σπυρίδων, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Ζώγκος Ανδρέας, 4)Κορδώσης Χρήστος (προσήλθε 

κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

         Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων.   Ουδείς εξ αυτών, προσήλθε. 

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

 

         ΑΠΟΦΑΣΗ 366η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός 

πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στα 

μέλη την υπ’αριθμ.25/324/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατόπιν 
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ανάκλησης του ορισμού της δικηγόρου κ.Καραθανάση Ειρήνης, ορίστηκε η δικηγόρος Κορίνθου 

κ.Αργυρού Κωνσταντίνα για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Τριπόλεως, όπου ήθελε συζητηθεί η Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Δ. 

Μαραβέας και Συνεργάτες Ε.Ε.» κατά Δήμου Κορινθίων και λοιπών,  σχετικά με την εκπόνηση της 

μελέτης «Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Νέου Δήμου Κορινθίων», της οποίας αρχική 

δικάσιμος είχε οριστεί την 01-12-2015 και νέα δικάσιμος ορίστηκε την 12.12.2017, σύμφωνα με την 

υπ' αριθμ. 2366/07-09-2015 κλήση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης. 

        Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν της Επιτροπής το υπ’αριθμ.18617/03-06-2022 

έγγραφο της πληρεξουσίας δικηγόρου κ.Αργυρού, το οποίο έχει ως εξής:   

  

       Προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων  

Την 17/05/2022 εκδικάζονταν στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, ως διαφορές ουσίας και 

σε πρώτο βαθμό:  

Α) Η από 07/02/2013 προσφυγή της Δ. Μαραβέας και Συνεργάτες Ε.Ε. και Ασημούλας Σταγιάννη, 

με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 7/2013 για τη μελέτη με τον τίτλο "Πολεοδομική Μελέτη 

Αναθεώρησης Παραλιακού Μετώπου και της Παραρεμάτιας ζώνης του ρέματος Ξηριά"  για την 

οποία έχω διοριστεί δικηγόρος του Δήμου με την απόφαση με αύξοντα αριθμό 25/325/2017 της 

Επιτροπής σας της συνεδρίασης της 04/09/2017 και Β) Η από 07/02/2013 προσφυγή της Δ. 

Μαραβέας και Συνεργάτες Ε.Ε., με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 8/2013 για τη μελέτη με τίτλο 

"Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Νέου Δήμου Κορινθίων¨, για την οποία έχω διοριστεί 

δικηγόρος του Δήμου με την απόφαση με αύξοντα αριθμό 25/324/2017 της Επιτροπής σας της ίδιας 

ως άνω συνεδρίασης. Η συζήτηση των δύο ως άνω προσφυγών αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 

20/09/2022 αφού αφενός ο Δήμος έχει έλθει σε συμβιβασμό με τους παραπάνω αντιδίκους 

αφετέρου δεν έχει προβεί στην πληρωμή τους με τα ποσά του συμβιβασμού.  

Επειδή οι ανωτέρω δύο (2) διορισμοί μου από την Επιτροπή σας και η πληρεξουσιότητα 

παράστασης που μου έχετε δώσει για τα παραπάνω δύο (2) δικαστήρια λήγουν την 03/09/2022, 

αφού σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας η πληρεξουσιότητα για 

όλες τις δίκες παύει να ισχύει μετά πέντε χρόνια από την χορήγησή της, που ισχύει και στις 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, σας παρακαλώ, σε συνέχεια των δύο (2) ανωτέρω αποφάσεων 

διορισμού μου ανανεώσετε αυτούς για τη δικάσιμο της 20/09/2022 ή και σε κάθε μεταβολή δικάσιμο 

και μου χορηγήσετε και τις δύο (2) απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις του κ. Δημάρχου Κορινθίων, για 

να μπορέσω να σας εκπροσωπήσω στα ανωτέρω δύο (2) δικαστήρια. Οι ανωτέρω διορισμοί είναι 

απαραίτητοι ακόμη και αν οι αντίδικοι εξοφληθούν έως την ημέρα της δικασίμου, αφού θα πρέπει να 

εμφανιστούν στο Δικαστήριο και να παραιτηθούν των δικογράφων των προσφυγών τους.  

Η αμοιβή μου για τα παραπάνω δύο (2) δικαστήρια έχει ήδη καθοριστεί για το καθένα από αυτά στις 

ελάχιστες δικηγορικές αμοιβές για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος.  

Κόρινθος 01/06/2022 

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος 
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Κωνσταντίνα Ι. Αργυρού 

Δικηγόρος 

Παρ΄ Αρείω Πάγω 

       Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα 

συμφέροντα του Δήμου, επειδή ο εν λόγω ορισμός δικηγόρου λήγει την 03-09-2022, θα πρέπει να  

επικαιροποιηθεί ο ορισμός της κ.Αργυρού Κωνσταντίνας, για την παράσταση και κατάθεση 

υπομνήματος, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κατά την εκδίκαση της υπ’αριθμ. 

Κατ.δικογράφου: 8/2013 Προσφυγής της εταρείας «Δ. Μαραβέας και Συνεργάτες Ε.Ε.» κατά την 

νέα εξ αναβολής δικάσιμο την 20-09-2022 ή και για κάθε νέα μετ’ αναβολή  δικάσιμο αυτής.    

        Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπ’όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’αριθμ. 

25/324/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, το υπ’αριθμ.18617/03-06-2022 έγγραφο της 

πληρεξουσίας δικηγόρου κ.Αργυρού, 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 έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

        Επικαιροποιεί την υπ’αριθμ. 25/324/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ανανεώνει 

τον ορισμό της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων, κ.Αργυρού Κωνσταντίνας,  

Δικηγόρου στο Εφετείο Ναυπλίου, Μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, στην οποία δίνει 

ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, 

κατά την εκδίκαση της υπ’αριθμ.Κατ.δικ.:8/2013 Προσφυγής της εταρείας «Δ. Μαραβέας και 

Συνεργάτες Ε.Ε.», κατά Δήμου Κορινθίων και λοιπών,  σχετικά με την εκπόνηση της μελέτης 

«Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Νέου Δήμου Κορινθίων», κατά την εξ αναβολής 

δικάσιμο την 20-09-2022 ή και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής και να καταθέσει υπόμνημα – 

προτάσεις, ως απαιτείται, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται και στο ιστορικό της παρούσης. 

        Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ. 25/324/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/366/2022.- 

 

                                                                       Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 08-07-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 9ΩΝ0ΩΛ7-ΨΡ2


		2022-07-08T11:24:03+0300
	Athens




