
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 43 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 22-9-2022 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο 

Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 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’αριθμ.πρωτ. 5177/14-1-2022 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 

β)σε ορθή επανάληψη με αριθμ.πρωτ. 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού 

Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και γ)υπ’αριθμ. 

40430/19-09-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί Τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ.399/7-

1-2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην 

Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,   συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα 

την 22α Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και ώρα 10:00, σε έκτακτη συvεδρίαση 

και ύστερα από τηv υπ'αριθμ.πρωτ.41364/21-09-2022 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 και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2) Κυριαζής Αντώνιος,3) Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 4) 

Πούρος Γεώργιος, 5) Κορδώσης Χρήστος. 

  

 Α π ό ν τ ε ς  

       1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2) Ζαχαριάς Σπυρίδων, (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου 

θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Ζώγκος Ανδρέας (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος 

ημερήσιας διάταξης), 4) Σταυρέλης Νικόλαος, 

            

. 
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Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τα μέλη 

την έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης και κατ’επέκταση των θεμάτων όπως αυτά 

αναγράφονται στην  υπ'αριθμ.πρωτ.41364/21-09-2022 πρόσκλησή του: 

      1.Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Κορινθίων στην Αλβανία, 

      2.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για υπόθεση αίτησης αναγνώρισης δικαιούχου 

Φωτεινής – Εμιλίας Βενετσάνου κ.λπ. κατά Δήμου Κορινθίων, 

και συνίσταται στο ότι:  1) η ημερομηνία αναχώρησης του Δημάρχου Κορινθίων είναι στις 26-9-2022, 

συνεπώς θα πρέπει άμεσα να ληφθεί η σχετική απόφαση Οικονομικής επιτροπής, προκειμένου να 

γίνουν εγκαίρως οι απαιτούμενες ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων, και  

2) η δικάσιμος της δικαστικής υπόθεσης είναι στις 28-9-2022, συνεπώς θα πρέπει να γίνει άμεσα ο 

ορισμός του δικηγόρου προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης της υπόθεσης πριν 

τη δικάσιμο και σε χρόνο ικανό για την προετοιμασία της υπόθεσης από τον δικηγόρο. 

           Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και κατ’ επέκταση 

των θεμάτων, ως ανωτέρω και δέχεται να τα συζητήσει και να αποφασίσει επ’ αυτών. 

 

           ΑΠΟΦΑΣΗ 551η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός 

πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για υπόθεση αίτησης αναγνώρισης δικαιούχου Φωτεινής 

– Εμιλίας Βενετσάνου κ.λ.π. κατά Δήμου Κορινθίων », θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής 

την υπ' αριθμ. καταθ. 33/ΑΠ33/2022 αίτηση αναγνώρισης δικαιούχου απαλλοτριωτικής 

αποζημιώσεως ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, της Φωτεινής – Εμιλίας 

Βενετσάνου του Δημήτριου και της Χάριετ-Μαρίας κατά του Δήμου Κορινθίων, η οποία κοινοποιήθηκε 

στον Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 24.05.2022 και της οποίας δικάσιμος έχει οριστεί η 28.09.2022. 

       Ο Πρόεδρος ακολούθως αναφέρει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του 

Δήμου, θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο οποίος θα παρασταθεί 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την εκδίκαση της ανωτέρω αίτησης 

αναγνώρισης δικαιούχου απαλλοτριωτικής αποζημιώσεως στην ορισθείσα δικάσιμο στις 

28.09.2022 ή και σε κάθε μετ' αναβολής δικάσιμο αυτής, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει 

σχετικό υπόμνημα – προτάσεις,. Για τον λόγο δε αυτόν προτείνει τον ορισμό της δικηγόρου 

Κορίνθου κας. Μαυραγάνη Μαρίνας 

  

    Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και λαμβάνοντας 

υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ' αριθμ. καταθ. 33/ΑΠ33/2022 αίτηση 

αναγνώρισης δικαιούχου απαλλοτριωτικής αποζημιώσεως, τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, 

νομοθετική διάταξη, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Μειοψηφούντος του κ. Κορδώση Χρήστου)  

 

       Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων την δικηγόρο Κορίνθου κα. Μαυραγάνη 

Μαρίνα στην οποία δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να παρασταθεί ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την εκδίκαση της υπ' αριθμ. καταθ. 33/ΑΠ33/2022 

αίτησης αναγνώρισης δικαιούχου απαλλοτριωτικής αποζημιώσεως της Φωτεινής- Εμιλίας 

Βενετσάνου του Δημητρίου και της Χάριετ - Μαρίας κατά του Δήμου Κορινθίων, κατά την ορισθείσα 

δικάσιμο στις 28.09.2022 ή και σε κάθε μετ' αναβολής δικάσιμο αυτής, να συντάξει, υπογράψει και 

καταθέσει σχετικό υπόμνημα – προτάσεις. 

 

        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 238.08€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 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. 831/2022). 

  

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

          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 43/551/2022.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος,  22-9-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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