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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 6
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 12-02-2021
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 μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.
“Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021 κοινής υπουργικής απόφασης
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00», της υπ' αριθ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 6882/31.01.2021 (ΦΕΚ 346/31.01.2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης:
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021 κοινής υπουργικής απόφασης
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 341), την υπ’ αριθ.
πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθ.
426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα την 12η Φεβρουαρίου
2021, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα
από τηv υπ' αριθ. 3819/08-02-2021 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 συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του
Δήμου Κορινθίων.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας,
εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ.
πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη
της μειοψηφίας «Δύναμη 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
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σειρά εκλογής της αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ.
Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα μέσω τηλεδιάσκεψης, επτά (7)
μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Πούρος
Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος,7) Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης),
2)Ταγαράς Βασίλειος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης).
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 52η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός
πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη των
μελών της Επιτροπής την υπ' αριθ. πρωτ. 2761/181/29-1-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας
Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών του Τμήματος Πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
Θέμα : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων
Παρακαλούμε όπως ορίσετε άμεσα πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου, προκειμένου να συντάξει
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ από τα στοιχεία που διαθέτει το ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στο κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου, προκειμένου η Υπηρεσία μας να προβεί
στην υπόδειξη ορίων στων ιδιοκτησιών που περιλαμβάνονται στην υπό σύνταξη μελέτη πράξης
αναλογισμού αποζημιώσεων των ιδιοκτησιών ένθεν και ένθεν κατά μήκος του ρέματος Ξηριά της
πόλεως Κορίνθου, από την οδό Γ. Παπανδρέου έως την οδό Πατρών.
Στην έκθεση αυτή θα αναφέρονται τα ΚΑΕΚ, τα στοιχεία των ιδιοκτητών (ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο, μητρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση) και οι τίτλοι ιδιοκτησίας με την μεταγραφή τους.
Σημειώνεται, ότι η εν λόγω μελέτη έχει προκύψει κατόπιν προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ και του Δικτύου πόλεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη & κυκλική οικονομία με
διακριτικό τίτλο ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ.
Θα είμαστε στη διάθεση του δικηγόρου που θα οριστεί, για την παροχή πληροφοριών.
Συνημ. Κτηματογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500
Κτηματολογικός πίνακας
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου προτείνει να
ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα κάνει την σχετική έρευνα και θα συντάξει την
αναφερόμενη στην υπ' αριθ. πρωτ. 2761/181/29-1-2021 εισήγηση της υπηρεσίας έκθεση ελέγχου
τίτλων ακινήτων για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων. Για το λόγο αυτό προτείνει τον ορισμό της
δικηγόρου Κορίνθου κ. Γεωργίας Σαϊσανά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου, την υπ' αριθ. πρωτ. 2761/181/29-1-2021 εισήγηση της υπηρεσίας, τις διατάξεις του
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άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική,
νομοθετική διάταξη,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τη δικηγόρο Κορίνθου κ. Γεωργία Σαϊσανά,
στην οποία δίνει ρητή εντολή να συντάξει Έκθεση Ελέγχου Τίτλων Ακινήτων από τα στοιχεία που
διαθέτει το Ελληνικό Κτηματολόγιο στο κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου, στην οποία έκθεση θα
αναφέρονται τα ΚΑΕΚ, τα στοιχεία των ιδιοκτητών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο,
ταχυδρομική διεύθυνση) και οι τίτλοι ιδιοκτησίας με την μεταγραφή τους, προκειμένου η αρμόδια
Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων να προβεί στην υπόδειξη ορίων των ιδιοκτησιών, που
περιλαμβάνονται στην υπό σύνταξη μελέτη πράξης αναλογισμού αποζημιώσεων των ιδιοκτησιών
ένθεν και ένθεν κατά μήκος του ρέματος Ξηριά της πόλεως Κορίνθου, από την οδό Γ. Παπανδρέου
έως την οδό Πατρών, σύμφωνα με όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της
παρούσης.
Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα υπολογισθεί με ώρες απασχόλησης και, δεδομένου ότι
πρόκειται για μεγάλο αριθμό ιδιοκτησιών, απαιτείται ειδικότερη πολύωρη και επίπονη επιστημονική
εργασία καθώς ότι θα χρειαστούν πολλαπλές μεταβάσεις της δικηγόρου στο Κτηματολογικό Γραφείο
Κορίνθου, αφού λόγω των μέτρων για τον covid-19 επιτρέπεται η παραμονή των δικηγόρων στο
χώρο του Κτηματολογικού Γραφείου για μία ώρα μόνο, 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.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/52/2021.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 16-2-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
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