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Αριθμός Πρακτικού 26
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 26-5-2020
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

Δήμαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήμαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό
Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με
αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου
Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν.
3852/2010, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και
στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, σήμερα τηv 26η Μαΐου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και από ώρα 9:00 έως
11:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 13953/22-5-2020 πρόσκληση τoυ
Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα
συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα με επικοινωνία μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος Δημ., 4)Κόλλια Κων.,
5)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευματικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 8)Σταυρέλης Νικ..
Απόντες
1)Κορδώσης Χρ..
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 231η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»
θέτει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπόψη των μελών της Επιτροπής την αριθμ. 382/2014
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ.
Παπαβενετίου Αγγελική με εντολή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση στο
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Κτηματολογικό Γραφείου Κορίνθου ως περιουσιακά στοιχεία του Δήμου τα κάτωθι:


Το οικόπεδο που βρίσκεται στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής ''Κεραμιδάκι'' στο Ο.Τ
413 με κωδικό αριθμό 10Ν επιφάνειας 399,17 τμ και φέρει ΚΑΕΚ 280550311019/0/0



το οικόπεδο που βρίσκεται στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής ''Κεραμιδάκι'' στο Ο.Τ
387 με κωδικό αριθμό 01Ν επιφάνειας 288 τμ και αποτελεί τμήμα του ΚΑΕΚ
280550201010/0/0



Τον κοινόχρηστο χώρο Κ.Χ 305 (χώρος στάθμευσης & παιδικής χαράς) στο σχέδιο πόλεως
περιοχής ''Αγιαννιώτικα΄΄ του Δήμου Κορινθίων επιφάνειας 593 τ.μ που φέρει ΚΑΕΚ
280552705009/0/0



Για κοινόχρηστους χώρους (δρόμους, πεζόδρομους, πράσινο) εντός των Εργατικών
Κατοικιών περιοχής ''Κεραμιδάκι'' (ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ι) επιφάνειας 4.781 τμ με ΚΑΕΚ
280550201003/0/0.

Επίσης, θέτει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ΄ αριθμ.
πρωτ. 10567/7-4-2020 επιστολή της κ. Παπαβενετίου Αγγελικής με θέμα «Επιστροφή φακέλων για
ανάκληση απόφασης ορισμού», με την οποία (Α).ενημερώνει το Δήμο ότι α)για το ακίνητο με ΚΑΕΚ
280550311019/0/0 η διαδικασία διόρθωσης έχει ολοκληρωθεί, β)για το ακίνητο με ΚΑΕΚ
280550201010/0/0 ενημερώνει για τις ενέργειες που έχουν γίνει ως σήμερα, γ)για το ακίνητο με
ΚΑΕΚ 280552705009/0/0 υπολείπεται η λήψη νέας απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού
της δικηγόρου για την εγγραφή σχετικής εκδοθείσας δικαστικής απόφασης στο κτηματολογικό φύλλο
του ακινήτου, δ)για τους κοινόχρηστους χώρους με ΚΑΕΚ 280550201003/0/0 ενημερώνει για τις
ενέργειες που έχουν γίνει ως σήμερα και (Β).ζητά να ανακληθεί μερικώς ο ορισμός της με την αριθμ.
382/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου για τα υπό
στοιχεία β) και δ) ακίνητα, για τα οποία επιστρέφει και τους φακέλους της υπόθεσης.
Ο Πρόεδρος, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνει την ανάκληση του ορισμού ως
πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου της δικηγόρου Κορίνθου κ. Παπαβενετίου Αγγελικής, ο οποίος
έγινε με την αριθμ. 382/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, όσον αφορά την καταχώρηση ως
περιουσιακά στοιχεία του Δήμου στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου α)του οικοπέδου που
βρίσκεται στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής ''Κεραμιδάκι'' στο Ο.Τ 387 με κωδικό αριθμό 01Ν
επιφάνειας 288 τμ και αποτελεί τμήμα του ΚΑΕΚ 280550201010/0/0 και β)των κοινόχρηστων χώρων
(δρόμους, πεζόδρομους, πράσινο) εντός των Εργατικών Κατοικιών περιοχής ''Κεραμιδάκι''
(ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ι) επιφάνειας 4.781 τμ με ΚΑΕΚ 280550201003/0/0. Κατά τα λοιπά ισχύει ο ορισμός της
δικηγόρου με την αριθμ. 382/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς Σπυρίδων, Μπίτζιος Δημήτριος,
Κόλλια Κων/να, Πούρος Γεώργιος, Πνευματικός Αλέξανδρος, Ταγαράς Βασίλειος και Σταυρέλης
Νικόλαος δήλωσαν γραπτώς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πως ψηφίζουν θετικά στην ως άνω
εισήγηση του Προέδρου.
Οι κ.κ. Πνευματικός και Ταγαράς δήλωσαν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το
εξής: «Απαράδεκτη λειτουργία του Δ.Σ. και της οικονομικής επιτροπής».
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Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας
υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 382/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την
υπ΄ αριθμ. πρωτ. 10567/7-4-2020 επιστολή της κ. Παπαβενετίου Αγγελικής με θέμα «Επιστροφή
φακέλων για ανάκληση απόφασης ορισμού», 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, του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει,, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-32020) και

την υπ' αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και κάθε άλλη

ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ανακαλεί τον ορισμό ως πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου της δικηγόρου Κορίνθου κ.
Παπαβενετίου Αγγελικής, ο οποίος έγινε με την αριθμ. 382/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,
όσον αφορά την καταχώρηση ως περιουσιακά στοιχεία του Δήμου στο Κτηματολογικό Γραφείο
Κορίνθου α)του οικοπέδου που βρίσκεται στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής ''Κεραμιδάκι'' στο
Ο.Τ 387 με κωδικό αριθμό 01Ν επιφάνειας 288 τμ και αποτελεί τμήμα του ΚΑΕΚ 280550201010/0/0
και β)των κοινόχρηστων χώρων (δρόμους, πεζόδρομους, πράσινο) εντός των Εργατικών Κατοικιών
περιοχής ''Κεραμιδάκι'' (ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ι) επιφάνειας 4.781 τμ με ΚΑΕΚ 280550201003/0/0.
Κατά τα λοιπά ισχύει ο ορισμός της δικηγόρου με την αριθμ. 382/2014 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής.
Η παρούσα κοινοποιείται στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου με
συνημμένους τους σχετικούς φακέλους των ως άνω ακινήτων, που επέστρεψε η δικηγόρος κ.
Παπαβενετίου Αγγελική ως συνημμένους στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 10567/7-4-2020 επιστολή της, για
τις περαιτέρω ενέργειες της εν λόγω υπηρεσίας.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/231/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 26-6-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

