
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 45 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 30-9-2022 

 

        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΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 

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

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 γ)με αριθμό 

40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 399/7-1-

2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική 

Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπ’όψιν 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 30η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 10:00, 

σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 41993/23-9-2022 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)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Πιέτρης Τιμολέων 

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κυριαζή Αντώνιο), 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος 

(αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

 

 Α π ό ν τ ε ς  

        1)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 2)Πνευματικός Αλέξανδρος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 10ου 

θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Ζώγκος Ανδρέας (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος 

ημερήσιας διάταξής), 4)Κορδώσης Χρήστος. 
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         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 596η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας στις εισηγήσεις για το 31ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» 

θέτει υπ'όψιν των Μελών της Επιτροπής την υπ' αριθμ. κατάθεσης  66/ΤΠ66/29-8-2022 Ανακοίνωση 

δίκης μετά Προσεπικλήσεως σε πρόσθετη παρέμβαση, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Κορίνθου προς τον Δήμο Κορινθίων υπέρ των κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου του Παύλου, 2)           

Γεωργίας Σμυρνιώτη του Νικολάου  και λοιπών (σύνολο εναγόντων 427) αναφορικά με την υπ’αριθμ. 

κατάθεσης δικογράφου 46/ΤΠ46/07-06-2022 Αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Κορίνθου, των ως άνω προσεπικαλούντων κατοίκων Κορίνθου  κατά της εταιρείας με δ.τ. WIND 

ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (αριθμ. πρωτ. 37675/5-9-2022) η οποία κοινοποιήθηκε  στον 

Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 02-9-2022, και για την οποία δεν έχει προσδιορισθεί δικάσιμος 

αλλά ορίζεται προθεσμία για την άσκηση και κοινοποίηση της πρόσθετης παρέμβασης μέχρι και 

την 6-10-2022. 

          Επίσης ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των μελών το από 16-09-2022 ενημερωτικό σημείωμα της 

δικηγόρου κ.Παπαβενετίου Α. με το οποίο ενημερώνει τον Δήμο Κορινθίων ότι για την κοινοποίηση 

της παρέμβασης απαιτείται ο ορισμός Δικαστικών επιμελητών: α) στην Αθήνα για κοινοποίηση 

στην έδρα της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., και β) στην Κόρινθο για κοινοποιήσεις  

στους κ.κ.Κων/νο Κωνσταντίνου και Γεωργία Σμυρνιώτη. 

        Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγείται, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του 

Δήμου,  να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου, ο οποίος : α) θα ασκήσει για λογαριασμό 

του Δήμου Κορινθίων πρόσθετη παρέμβαση μετά την υπ'αριθμ.κατάθεσης 66/ΤΠ66/29-8-2022 

Ανακοίνωση δίκης μετά Προσεπικλήσεως σε πρόσθετη παρέμβαση, ενώπιον του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Κορίνθου υπέρ των κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου του Παύλου, 2) Γεωργίας 

Σμυρνιώτη του Νικολάου και λοιπών (σύνολο εναγόντων 427) αναφορικά με την υπ’αριθμ. κατάθεσης 

δικογράφου 46/ΤΠ46/ 07-06-2022 Αγωγή ενώπιον τους Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, των ως 

άνω προσεπικαλούντων κατοίκων Κορίνθου,  κατά της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο WIND ΕΛΛΑΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., β)θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει προτάσεις για την υπ’αριθμ. 

κατάθεσης δικογράφου 46/ΤΠ46/ 07-06-2022 Αγωγή και για την υποστήριξη της ασκηθησομένης 

παρέμβασης κατόπιν της υπ'αριθμ.κατάθεσης 66/ΤΠ66/29-8-2022 Ανακοίνωσης δίκης μετά 

Προσεπικλήσεως και  θα παρασταθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την 

εκδίκαση της εν λόγω υπόθεσης κατά την δικάσιμο που ήθελε ορισθεί ή και σε κάθε μετ' αναβολή  

δικάσιμο αυτής. Για τον λόγο δε αυτόν προτείνει τον ορισμό της δικηγόρου Κορίνθου  

κ.Παπαβενετίου Αγγελικής του Χρήστου. 
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        Επίσης ο Πρόεδρος προτείνει,  για την νόμιμη κοινοποίηση της πρόσθετης παρέμβασης,  τον 

ορισμό των δικαστικών επιμελητών : α) κ.Διαμαντή Ανδρέα στην Αθήνα για κοινοποίηση στην έδρα 

της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.,  και  β) Βασιλόπουλου Γεωργίου  στην Κόρινθο 

για κοινοποιήσεις στους κ.κ.Κων/νο Κωνσταντίνου και Γεωργία Σμυρνιώτη. 

 

      Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό δικόγραφο, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκαν και ισχύουν,   καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

          Α.- Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων την δικηγόρο Κορίνθου 

κ.Παπαβενετίου Αγγελική του Χρήστου, στην οποία δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα : α) να 

ασκήσει για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων πρόσθετη παρέμβαση μετά την υπ'αριθμ.κατάθεσης 

66/ΤΠ66/29-8-2022 Ανακοίνωση δίκης μετά Προσεπικλήσεως σε πρόσθετη παρέμβαση, ενώπιον του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου υπέρ των κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου του Παύλου, 2) 

Γεωργίας Σμυρνιώτη του Νικολάου και λοιπών (σύνολο εναγόντων 427) αναφορικά με την υπ’αριθμ. 

κατάθεσης δικογράφου 46/ΤΠ46/ 07-06-2022 Αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Κορίνθου, των ως άνω προσεπικαλούντων κατοίκων Κορίνθου κατά της εταιρείας με τον διακριτικό 

τίτλο WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., β) να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει 

προτάσεις για την υπ’αριθμ. κατάθεσης δικογράφου 46/ΤΠ46/ 07-06-2022 Αγωγή και για την 

υποστήριξη της ασκηθησομένης παρέμβασης κατόπιν της υπ'αριθμ.κατάθεσης 66/ΤΠ66/29-8-2022 

Ανακοίνωσης δίκης μετά Προσεπικλήσεως και να παρασταθεί ενώπιον του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την εκδίκαση της εν λόγω υπόθεσης κατά την δικάσιμο που ήθελε 

ορισθεί ή και σε κάθε μετ' αναβολή  δικάσιμο αυτής. 

 

        Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, καθώς η εν λόγω υπόθεση είναι δυσχερής και παρουσιάζει 

σημαντική δυσκολία στον χειρισμό της (αναζήτηση σχετικής νομολογίας επί συναφών υποθέσεων, 

αναζήτηση επιστημονικών στοιχείων κλπ), καθότι η έκβαση του δικογράφου της τακτικής αγωγής με 

αριθμ.καταθ.46/ΤΠ46/ 07-06-2022  που στρέφεται κατά της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο WIND 

ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., δύναται να επηρεάσει σημαντικό αριθμό δημοτών του Δήμου 

Κορινθίων (427 συνολικά οι δημότες έχουν ασκήσει την εν λόγω αγωγή), και οι ενάγοντες αιτούνται με 

το ως άνω δικόγραφο να διαταχθεί η οριστική απαγόρευση κάθε προπαρασκευαστικής ή άλλης 

εργασίας εγκατάστασης αλλά και λειτουργίας του επίδικου σταθμού κινητής τηλεφωνίας επί της οδού 

Στεφάνου 18 στην Κόρινθο, θέμα για το οποίο ο Δήμος Κορινθίων  (στα διοικητικά όρια του οποίου 

έχει ανακύψει η επίδικη διαφορά ), δύναται να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση, θα καθοριστεί με 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν.3463/ 

2006, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.  
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        Η σχετική δαπάνη 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. 1053/2022).           

 

        Β.1.- Ορίζει πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή του Δήμου Κορινθίων, τον δικαστικό επιμελητή 

Αθηνών κ.Ανδρέα Διαμαντή με εντολή, σε συνεργασία με την δικηγόρο κ.Παπαβενετίου Α. να προβεί 

εμπρόθεσμα στην νόμιμη κοινοποίηση της Πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου Κορινθίων στην 

έδρα της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., στην 

Αθήνα,   

         Β.2.- Ορίζει  πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή του Δήμου Κορινθίων, τον δικαστικό επιμελητή 

Κορίνθου κ.Βασιλόπουλο Γεώργιο με την εντολή, σε συνεργασία με την δικηγόρο Κορίνθου 

κ.Παπαβενετίου Α. να προβεί εμπρόθεσμα στην νόμιμη κοινοποίηση της Πρόσθετης παρέμβασης   

του Δήμου Κορινθίων στους κ.κ.Κων/νο Κωνσταντίνου και Γεωργία Σμυρνιώτη, κατοίκους 

Κορίνθου, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.  

         Η αμοιβή των ανωτέρω δικαστικών επιμελητών  θα οριστεί βάσει των ελάχιστων αμοιβών που 

ορίζονται στην Κ.Υ.Α. 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-

2015), όπως ισχύει, και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016), όπως ισχύει, και κάθε 

άλλης σχετικής ισχύουσας νομοθετικής διάταξης (προϋπολογισθέν ποσό 155,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.) 

και θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 στον Κ.Α. 

00.6116.001 με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» (Α.Α.Υ. 1054/2022).   

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

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 45/596/2022.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 30-09-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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