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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 51
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 04-11-2020
Η Οικονοµική Επιτρoπή τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

∆ήµαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο ∆ηµήτριο, Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, ∆ηµοτική Σύµβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 6)Πνευµατικό
Αλέξανδρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε
αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)µε αριθµό 30467/4-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου
Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 4η Νοεµβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τετάρτη και ώρα 9:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. πρωτ. 33123/30-10-2020 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 συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του
∆ήµου Κορινθίων.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,
εκλεγµένο µε την αριθµ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθµ.
πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη
της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε την
σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.
Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την κάτωθι πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 7)Ταγαράς Βασίλειος,
Απόντες
1)Σταυρέλης Νικόλαος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 5ου Θέµατος Ηµερησίας διάταξης),
2)Πλατής Σπυρίδων (προσήλθε κατά την συζήτηση του 5ου Θέµατος Ηµερησίας διάταξης).
Στην συνεδρίαση παρίσταται και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Εξαµιλίων κ.Βλάσσης Αλέξανδρος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 521η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Ορισµός
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πληρεξούσιων δικηγόρων, συµβολαιογράφων, δικαστικών επιµελητών» υπενθυµίζει στα µέλη
την υπ'αριθµ.50/500/2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθµ.
Πρωτ. 32750/27-10-2020 (Α∆Α: ΩΤΑΒΩΛ7-ΤΘ5) απόφαση του ∆ηµάρχου Κορινθίων, µε θέµα
“Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου του ∆ήµου” µε την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του
∆ήµου Κορινθίων η κ.Γιώτη Μαρία, µε ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να ασκήσει εµπρόθεσµα
Ανακοπή ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου κατά της µε αριθµό 114/2020 διαταγής πληρωµής
Ειρηνοδικείου Κορίνθου των Γεώργιου Τσαµπανάκη και λοιπών κατά ∆ήµου Κορινθίων και της
συνηµµένης σε αυτήν επιταγής εκ του υπ' αριθµ. 168/2020 α΄ απογράφου εκτελεστού της υπ' αριθµ.
114/2020 ∆ιαταγής πληρωµής και να ενηµερώσει τον ∆ήµο σχετικά.
Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την υπ' αριθµ. Πρωτ.33427/0211-2020 επιστολή µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, της πληρεξουσίας δικηγόρου κ.Γιώτη Μαρίας,
µε την οποία ενηµερώνει ότι θα κατατεθεί στις 03-11-2020 η Ανακοπή ενώπιον του αρµόδιου
δικαστηρίου κατά της µε αριθµό 114/2020 διαταγής πληρωµής Ειρηνοδικείου Κορίνθου των Γεώργιου
Τσαµπανάκη και λοιπών κατά ∆ήµου Κορινθίων και της συνηµµένης σε αυτήν επιταγής εκ του υπ'
αριθµ. 168/2020 α΄ απογράφου εκτελεστού της υπ' αριθµ. 114/2020 ∆ιαταγής πληρωµής, και αµέσως
µετά θα πρέπει να επιδοθεί στην κ.∆αλακλή ως αντίκλητο και ως εκ τούτου απαιτείται να διοριστεί
άµεσα δικαστικός επιµελητής για την επίδοσή της.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος, προκειµένου να υποστηριχθούν τα συµφέροντα του ∆ήµου
εισηγείται να ορισθεί πληρεξούσιος δικαστικός επιµελητής του ∆ήµου Κορινθίων για την ανωτέρω
επίδοση και προτείνει για τον λόγο αυτόν την δικαστική επιµελήτρια Κορίνθου κ.Γιαννοπούλου
Κωνσταντίνα.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ'αριθµ.50/500/2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, την υπ' αριθµ.
Πρωτ.33427/02-11-2020 επιστολή της πληρεξουσίας δικηγόρου κ.Γιώτη Μαρίας, τις διατάξεις του
άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική
νοµοθετική διάταξη
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει πληρεξούσια δικαστική επιµελήτρια του ∆ήµου Κορινθίων την δικαστική επιµελήτρια
Κορίνθου κ.Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα µε την εντολή, σε συνεργασία µε την πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου κ.Γιώτη Μαρία να προβεί εµπρόθεσµα στην απαραίτητη νόµιµη επίδοση στον αντίκλητο, του δικογράφου της κατατεθείσας Ανακοπής ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου κατά της µε
αριθµό 114/2020 διαταγής πληρωµής Ειρηνοδικείου Κορίνθου των Γεωργίου Τσαµπανάκη και λοιπών κατά ∆ήµου Κορινθίων και της συνηµµένης σε αυτήν επιταγής εκ του υπ' αριθµ. 168/2020 α΄
απογράφου εκτελεστού της υπ' αριθµ. 114/2020 ∆ιαταγής πληρωµής, όπως ακριβώς και αναλυτικά
περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσης.
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Η αµοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιµελήτριας θα οριστεί βάσει των ελάχιστων αµοιβών που
ορίζονται στην Κ.Υ.Α. 76297/30-10-2015 Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων και Οικονοµικών περί καθορισµού αµοιβών δικαστικών επιµελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-102015), όπως ισχύει, και της όµοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016), όπως ισχύει, και
κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας νοµοθετικής διάταξης (ποσό αµοιβής για την εν λόγω υπόθεση :
43,40€).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 51/521/2020.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 04-11-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

