
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 59 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 14-12-2022 

 

        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 υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 

του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, 

συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 

(ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 14η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη 

και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 58724/09-12-2022 

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)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 

4)Κυριαζής Αντώνιος, 5) Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1) Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά την διάρκεια συζήτησης του 8ου θέματος ημερησίας 

διάταξης), 2) Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Ζώγκος Ανδρέας, 4)Κορδώσης Χρήστος.   

 

         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 
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Κορινθίων. 

          Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 

 

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

          ΑΠΟΦΑΣΗ 809η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Περί αιτήματος 

αποζημίωσης γης με συμβιβασμό, λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής 

«Μπαθαρίστρα-Δέλτα» Κορίνθου, και κατάργηση δίκης (Δημήτριος Κωστούρος)» υπενθυμίζει 

στα μέλη της Επιτροπής τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως έχουν 

αντικατασταθεί και ισχύουν με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή:  « ι)…… αποφασίζει τον συμβιβασμό 

ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το 

δημοτικό συμβούλιο…. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των 

προηγούμενων εδαφίων, πλην αυτών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της 

εργασιακής σχέσης κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 

δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης………» 

       Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ'αριθμ. 

πρωτ.28439/19-07-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών του 

Τμήματος Πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία καθ’όλο 

το περιεχόμενό της έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός Δικηγόρου  

Σχετ: Η ΑΠ 29955/14-10-21 αίτηση κ.Κωστούρου 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικού αίτηση του κου Κωστούρου Δημήτριου όπου ζητά προς 

αποφυγή περαιτέρω δικαστικών εξόδων και χάριν οικονομίας χρόνου, να επανέλθει ο εξώδικος 

συμβιβασμός με τον ΟΤΑ με την επωνυμία ¨Δήμος Κορινθίων ¨ και να ορισθεί η τιμή αποζημίωσης 

για το έδαφος της ανωτέρω ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο ποσό των 120,00€ ανά τ.μ.  

Εισηγούμαστε όπως η Οικονομική Επιτροπή αποφασίσει  τον ορισμό πληρεξούσιου 

δικηγόρου για  την γνωμοδότηση περί εξώδικου συμβιβασμού ή συνέχιση δίκης στην εν λόγω 

υπόθεση.  

Συνημμένα: 

1) ΑΠ 29955/14-10-21 αίτηση  

2) ΑΠ 19212/07-06-2022  αίτημα εκτίμησης προς τον δικηγόρο  

3) ΑΠ 21617/17-06-22 εκτίμηση αμοιβής από τον  δικηγόρο  

4) ΑΠ 22462/21-06-22 Πρωτογενές Αίτημα για “ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ  και 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ” 

5) ΑΠ 24371/30-06-22 τεκμηριωμένο αίτημα δια τακτή για ανάληψη υποχρέωσης 

6) ΑΠ 26451/11-07-22 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  
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Ο Προϊστάμενος Δ/νσης  

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας 

 

Ιωάννης Σωτ. Τσολάκης 

      Μηχανολόγος Μηχανικός MSc 

 

       Ο Πρόεδρος επίσης θέτει υπ’όψιν των μελών την υπ’αριθμ. 39/2021 απόφαση Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Κορίνθου, η οποία εκδόθηκε επί της υπ’αριθμ. κατάθεσης δικογράφου 25/ΑΠ25/28-5-

2020 αίτησης-κλήσης του Δημήτριου Κωστούρου κατά Δήμου Κορινθίων, καθώς και επί σχετικής 

ανταίτησης του Δήμου Κορινθίων και επί κύριας παρέμβασης της εταιρείας με την επωνυμία 

«Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 

16-7-2021.   Σύμφωνα με το διατακτικό της ως άνω απόφασης, μεταξύ άλλων, καθορίζεται 

προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης της υπ’αριθμ. 0512053 ιδιοκτησίας του Ο.Τ. 626 του 

σχεδίου πόλης Κορίνθου στην περιοχή «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» το ποσό των 160,00€ ανά τ.μ. 

εδάφους και αναγνωρίζεται ο αιτών Δημήτριος Κωστούρος δικαιούχος της οφειλόμενης από τον 

Δήμο Κορινθίων αποζημίωσης, που καθορίστηκε προσωρινά με την εν λόγω απόφαση ή θα 

καθοριστεί στο μέλλον από το Εφετείο Ναυπλίου, μαζί με τα επί της ως άνω ιδιοκτησίας υφιστάμενα 

βάρη.    

       Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι για την εν λόγω υπόθεση με την υπ’αριθμ. 

38/433/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η 

δικηγόρος Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Παπαβενετίου Αγγελική για την άσκηση αίτησης καθορισμού 

οριστικής τιμής μονάδας ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου του Δήμου Κορινθίων κατά Δημητρίου 

Κωστούρου και κατά της υπ’αριθμ. 39/2021 Αποφάσεως. 

       Στην συνέχεια ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ'αριθμ. 

33/458/2022  απόφαση της Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο 

δικηγόρος Κορίνθου κ.Πετρόπουλος Αγγελής του Ιωάννη, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του 

ανωτέρω αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού και θέτει υπ’όψιν αυτών την υπ’αριθμ.πρωτ.57349/5-12-

2022 γνωμοδότηση του πληρεξουσίου δικηγόρου, ο οποίος αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα και την 

σχετική νομοθεσία, καταλήγει  ως εξής:   

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Του Αγγελή Πετρόπουλου του Ιωάννου, Δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου (Α.Μ.Δ.Σ. Κορίνθου 

212),κατοίκου Κορίνθου (οδός Εθνικ. Αντιστάσεως αρ.30) με ΑΦΜ 029762340 της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου. 

Από τα έγγραφα που τέθηκαν στην διάθεσή μου εκθέτω  τα κάτωθι: 

1.-  Δυνάμει της υπ΄αριθμ. 33/458/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Κορινθίων,η οποία μου απεστάλη με το υπ΄αριθμ. πρωτ.31542/2022 έγγραφό σας, ορίσθηκα 

πληρεξούσιος δικηγόρος προκειμένου να γνωμοδοτήσω επί της υπ΄αρ. πρωτ. 29955/14.10.2021 

αιτήσεως του Δημητρίου Κωστούρου του Χρήστου περί εξωδίκου συμβιβασμού για αποζημίωση λόγω 

ελλείματος γης εμβαδού 63,11 τ.μ. για το γεωτεμάχιο με αρ. κτηματογράφησης 0512053 ιδιοκτησίας 

του Ο.Τ. 626 του κτηματολογικού πίνακα του σχεδίου πόλης της περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του 

Δήμου Κορινθίων. 
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 Ο ανωτέρω αιτών, σύμφωνα με  την αίτησή του, είναι αποκλειστικός κύριος και κατά ποσοστό 

100%,ενός ακινήτου με Κωδικό Αριθμό Κτηματογράφησης 0512053  και  Ο.Τ.626 εκτάσεως 569,32 

τ.μ.  του κτηματολογικού πίνακα περιοχής Μπαθαρίστρα-Δέλτα  Κορίνθου  (ΚΑΕΚ 280555102006/0/0/) 

για το οποίο μετά την εφαρμογή του σχεδίου πόλης δικαιούται αποζημίωση λόγω ελλείματος γης και 

αιτείται εξώδικο συμβιβασμό με τον Δήμο Κορινθίων με τιμή μονάδος 120 Ευρώ/ τ.μ. 

 Την ανωτέρω ιδιοκτησία ο αιτών απέκτησε δυνάμει του υπ’ αριθμ. 4156/26.11.1976 πωλητηρίου 

συμβολαίου του τ. Συμβ/φου Τενέας Κων. Δελφάκη, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στον τόμο 310 και αρ. 

170 του Α΄ Υποθ/κείου Κορίνθου, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 3920/15.5.2009 απόφαση περί 

κύρωσης πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης (περί της οποίας κατωτέρω) που έχει νόμιμα 

μεταγραφεί στον τόμο 563 και αρ. 493 του ίδιου Υποθ/κείου. 

2.- Με την υπ΄αριθμ,πρωτ.303581/5875/2018/15.1.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη 

Πελοποννήσου, κυρώθηκε η υπ΄αριθμ. 01/2020 διορθωτική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής 

μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου στην περιοχή «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου 

Κορινθίων που αφορά τις εκεί αναφερόμενες ιδιοκτησίες. Η πράξη εφαρμογής (ΠΕ) έχει κυρωθεί 

διορθωμένη με την υπ΄αριθμ. 3920/15.5.2009 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας και έχει μεταγραφεί 

νόμιμα στις 15/3/2010 στον τόμο 563 και αριθμό 493 των βιβλίων μεταγραφών του τέως Δήμου 

Κορινθίων (Α΄Υποθ/κείο Κορίνθου). 

3.- Με τηv ως άvω πράξη εφαρμoγής τακτoπoιoύvται oι ιδιoκτησίες πoυ αvαφέρovται και 

απoτυπώvovται στηv πράξη αυτή και εμφαίvovται στo συvoδεύov αυτή Τoπoγραφικό Διάγραμμα,πoυ 

έxει voμίμως συvταxθεί από τov Τoπoγράφo - Μηxαvικό, Παvαγιώτη Αρβαvίτη  καθώς και στov oικείo 

κτηματoλoγικό πίvακα και διάγραμμα. Μεταξύ τωv αvαφερoμέvωv ακινήτων στηv ως άvω πράξη 

εφαρμoγής ιδιoκτησιώv της περιoxής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv,όπως κυρώθηκε 

αυτή  με τηv άνω  υπ' αρ. 3920/15-05-2009 απόφαση τoυ Νoμάρxη Κoριvθίας, περιλαμβάvεται η 

υπ'αρ. 0512053 ιδιοκτησία του Ο.Τ. 626 του κτηματολογικού πίνακα, πoυ αvήκει στον αιτούντα 

Δημήτριο Κωστούρο του Χρήστου δυνάμει των προαναφερομένων τίτλων ιδιοκτησίας, στην οποία 

περιλαμβάνεται και το ρυμοτομούμενο τμήμα. Όπως προκύπτει από την ανωτέρω πράξη ρυμοτομείται 

τμήμα της ιδιοκτησίας του αιτούντος συνολικού εμβαδού 183,77 τ.μ., και τμήμα της οποίας εμβαδού 

συνολικού 63,11 τ.μ. , υποχρεούται να του αποζημιώσει ο  Δήμος Κορινθίων. 

4.- Με τις υπ΄αριθμ. 512/2013 και 82/2016 αποφάσεις του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Κορινθίων, καθόρισε την τιμή μονάδος στο ποσό των 120 Ευρώ/τ.μ. σε ότι αφορά εξώδικους 

συμβιβασμούς για αποζημιώσεις ελλείματος γης και μετατροπές εισφοράς γης σε χρήμα, λόγω ένταξης 

ιδιοκτησιών στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα Κορίνθου». 

5/ Κατόπιν των προαναφερομένων και σε συνδυασμό με την υπ΄αρ.πρωτ.28439/19.7.2022 

εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών του Δήμου Κορινθίων,προς 

αποφυγή δικαστικών εξόδων κλπ, γνωμοδοτώ ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει τον 

αιτούντα με την προτεινόμενη τιμή μονάδος, δεκτής γενομένης της υπ΄αριθμ. πρωτ. 

29955/14.10.2021 αιτήσεώς του  περί εξωδίκου συμβιβασμού για αποζημίωση ελλείματος γης 

εμβαδού 63,11 τ.μ., δηλαδή με το ποσό των  Ευρώ 7.573,20 (63,11 τ.μ.Χ 120 Ευρώ το τ.μ.) για την 
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ιδιοκτησία του με αρ. κτηματογράφησης 0512053 ,Ο.Τ. 626 του κτηματολογικού πίνακα, λόγω ένταξής 

της στο σχέδιο πόλης της περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων. 

Πρόθυμος για κάθε σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία. 

Με εκτίμηση 

 

Αγγελής Ιωάν. Πετρόπουλος 

 

      Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη της Επιτροπής:   

Α. Την αποδοχή του αιτήματος του κ.Δημητρίου Κωστούρου του Χρήστου περί εξωδίκου 

συμβιβασμού για αποζημίωση λόγω ελλείματος γης εμβαδού 63,11 τ.μ. για το γεωτεμάχιο με αρ. 

κτηματογράφησης 0512053 ιδιοκτησίας του Ο.Τ. 626 του κτηματολογικού πίνακα του σχεδίου πόλης 

της περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων, και τον καθορισμό τιμής μονάδος 

αποζημίωσης στο ποσό των 120,00€ /τ.μ για την οφειλόμενη εκ μέρους του Δήμου αποζημίωση 

αυτού,  σύμφωνα με την γνωμοδότηση του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου και  

 Β. Την κατάργηση της ανοιχθείσας δίκης για την άσκηση αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής 

μονάδας ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου του Δήμου Κορινθίων κατά Δημητρίου Κωστούρου και κατά 

της υπ’αριθμ. 39/2021 Αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, η οποία εκδόθηκε επί της 

υπ’αριθμ. κατάθεσης δικογράφου 25/ΑΠ25/28-5-2020 αίτησης-κλήσης του Δημήτριου Κωστούρου 

κατά Δήμου Κορινθίων, καθώς και επί σχετικής ανταίτησης του Δήμου Κορινθίων και επί κύριας 

παρέμβασης της εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.»  

 

        Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπ’όψιν την εισήγηση 

του Προέδρου, την υπ’αριθμ.πρωτ.28439/19-07-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών 

Εφαρμογών και Μελετών του Τμήματος Πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας του Δήμου, την υπ’αριθμ.πρωτ.57349/5-12-2022 γνωμοδότηση του πληρεξουσίου του 

Δήμου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν καθώς 

και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

        Α.- Αποδέχεται το υπ’αριθμ.πρωτ.29955/14-10-2021 αίτημα του κ.Δημητρίου Κωστούρου του 

Χρήστου περί εξωδίκου συμβιβασμού για αποζημίωση λόγω ελλείματος γης εμβαδού 63,11 τ.μ. για το 

γεωτεμάχιο με αρ. κτηματογράφησης 0512053 ιδιοκτησίας του, Ο.Τ. 626 του κτηματολογικού πίνακα 

του σχεδίου πόλης της περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων.  

        Β.- Καθορίζει ως τιμή μονάδος για την οφειλόμενη εκ μέρους του Δήμου Κορινθίων 

αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης εμβαδού 63,11 τ.μ. την τιμή των 120,00€ ανά τ.μ., σύμφωνα με 

την  υπ’αριθμ.πρωτ. 57349/5-12-2022 γνωμοδότηση του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου και       

συνακόλουθα την καταβολή από τον Δήμο Κορινθίων προς τον ανωτέρω ιδιοκτήτη  για το έλλειμμα 
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γης εμβαδού 63,11 τ.μ, το ποσό των 7.573,20€,  (63,11 τ.μ. X 120,00€/τ.μ.) όπως ακριβώς και 

αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης απόφασης.     

         Η ανωτέρω συνολική δαπάνη των 7.573,20 € θα βαρύνει την πίστωση του Δημοτικού 

Προϋπολογισμού με Κ.Α. 30/7111.0003 και τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων».    

        Γ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο 

συμβιβασμό εγγράφων.              

        Δ.- Καταργεί την ανοιχθείσα δίκη για την άσκηση αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας 

ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου του Δήμου Κορινθίων κατά Δημητρίου Κωστούρου και κατά της 

υπ’αριθμ.39/2021 Αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, η οποία εκδόθηκε επί της 

υπ’αριθμ.κατάθεσης δικογράφου 25/ΑΠ25/28-5-2020 αίτησης-κλήσης του Δημήτριου Κωστούρου 

κατά Δήμου Κορινθίων, καθώς και επί σχετικής ανταίτησης του Δήμου Κορινθίων και επί κύριας 

παρέμβασης της εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», για τους  λόγους 

που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω, στο ιστορικό της παρούσης. 

        Ε.- Σε συνέχεια της με αριθμό 38/433/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, δίνει εντολή και 

πληρεξουσιότητα στην πληρεξούσια, δυνάμει της με αριθμό 38/433/2021, δικηγόρο του Δήμου 

Κορινθίων κ.Παπαβενετίου Αγγελική, δικηγόρο Κορίνθου, όπως παρασταθεί ενώπιον του Εφετείου 

Ναυπλίου κατά την όποια ορισθείσα ή μετ’ αναβολή  δικάσιμο της με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 

στο Πρωτοδικείο Κορίνθου 378/2021 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου στο Εφετείο Ναυπλίου 

54/2021 αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου 

του Δήμου Κορινθίων κατά Δημητρίου Κωστούρου και κατά της με αριθμό 39/2021 αποφάσεως 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, και δηλώσει παραίτηση από το ως άνω δικόγραφο της αίτησης 

καθορισμού οριστικής μονάδας αποζημίωσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. 

 

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

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 59/809/2022.- 

 

                                                                       Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 18-01-2023 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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