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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  19-06-2019

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ.

Πνευματικό,  Δήμαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)  Ζήμο  Κωνσταντίνο,  3)Βλάσση  Δημήτριο,

4)Φαρμάκη  Γεώργιο,  5)Ζώγκο  Ανδρέα,  6)Μπάκουλη  Δημήτριο,  7)Νανόπουλο  Βασίλειο,

8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με

τις  α)σε  ορθή  επανάληψη  με  αριθμό  75/2017,  β)με  αριθμό  76/2017  και  γ)με  αριθμό  90/2018

αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Ιουνίου 2019, ημέρα της

εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 20523/14-

06-2019 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 πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Καμπούρης  Χαρ.  (αναπληρώνει  το  τακτικό  μέλος  Βλάσση  Δημ.),  2)Παρτσινέβελος  Κων.

(αναπληρώνει  το  τακτικό  μέλος  Φαρμάκη  Γεωργ.),  3)Ζώγκος  Ανδρ.,  4)Μπάκουλης  Δημ.,

5)Νανόπουλος Βασ..

  Α π ό ν τ ε ς 

1)Πνευματικός Αλέξ., Πρόεδρος, 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Ζήμος Κων.,  4)Γκουργιώτης Αλεξ..

   Στην  παρούσα  συνεδρίαση,  λόγω  απουσίας  του  Προέδρου  κ.Πνευματικού  Αλέξανδρου,

προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.Νανόπουλος Βασίλειος.

 

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

     ΑΠΟΦΑΣΗ 268  η  : Ο Προεδρεύων, συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερή-

σιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελη-

τών» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ' αριθμ. 26/318/2015 απόφαση Οικονομικής Επι-

τροπής,  με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ.Αργυρού Κωνσταντίνα με

την εντολή να παρασταθεί κατά την δικάσιμο της 24-11-2015 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρι-

πόλεως ή και σε κάθε μετ' αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η αίτηση ακύρωσης του Αντωνίου

Ορφανίδη του Ιωάννου κατά του Δήμου Κορινθίων περί ακύρωσης της υπ' αριθμ. 4607/23-10-2013

αποφάσεως του Τμήματος Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει

σχετικό υπόμνημα και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι

πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

    Στην συνέχεια ο  Προεδρεύων θέτει υπ'όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθμ.πρωτ.
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Εισερχ.20624/18-06-2019 Αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ.Αργυρού Κωνσταντίνας,

με την οποία ενημερώνει τον Δήμο ως εξής:

        “Την 06/05/2019  επιδόθηκε  στο Δήμο σας η με  αριθμό Α 275/2016 απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Σχηματισμός Ακυρωτικής Αρμοδιότητας), που έλαβε αριθμό
πρωτοκόλλου 15773/07-05-2019. 
Με την απόφαση αυτή έγινε δεκτή η από 09/12/2013 αίτηση ακύρωσης (αριθμός καταχώρησης
163/2013), του Αντωνίου Ι. Ορφανίδη, κατοίκου Λουτρών Ωραίας Ελένης Ν. Κορινθίας, που είχε
ασκήσει εναντίον σας και εναντίον της με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 4607/23-10-2013 αποφάσεως του
Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου σας, με την οποία ανακλήθηκε η υπ΄αριθμόν 93/1995 οικοδομική
άδεια, για ανέγερση κατοικίας σε ακίνητό του, η οποία είχε εκδοθεί από τη Διεύθυνση Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας.  

Κατά της απόφασης αυτής,  ως πληρεξούσια δικηγόρος σας, προτίθεμαι ν΄ασκήσω έφεση, η
οποία θα απευθύνεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Την εντολή για την άσκηση της έφεσης αυτής μου την έχετε δώσει με το με αριθμό πρακτικού
26  της  Οικονομικής  Επιτροπής  σας  της  02/11/2015,  που  έχει  λάβει  αύξοντα  αριθμό  απόφασης
26/318/2015. 

Η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης είναι εξήντα (60) ημέρες, που  αρχίζει από την
επόμενη  ημέρα  της  επίδοσης  της  απόφασης,  δηλαδή  από  την  07/05/2019  και  στη
συγκεκριμένη  περίπτωση  λήγει  την  20/09/2019,  καθόσον  το  χρονικό  διάστημα  από  την
01/07/2019  έως  την  15/09/2019,  που  είναι  το  διάστημα  των  δικαστικών  διακοπών,  δεν
υπολογίζεται στην προθεσμία άσκησης της έφεσης.”  

       Ακολούθως ο Προεδρεύων λέει ότι,  προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου

θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος ο οποίος θα ασκήσει Έφεση κατά της με αριθμό Α

275/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Σχηματισμός Ακυρωτικής Αρμοδιότητας),  με

την οποία έγινε δεκτή η από 09/12/2013 αίτηση ακύρωσης (αριθμός καταχώρησης 163/2013), του

Αντωνίου Ι. Ορφανίδη, κατοίκου Λουτρών Ωραίας Ελένης Ν. Κορινθίας. Για τον λόγο δε αυτόν, προ-

τείνεται η δικηγόρος Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα.

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω εισή-

γηση του Προεδρεύοντος, την υπ' αριθμ.πρωτ.  20624/18-06-2019 αίτηση της πληρεξούσιας δικη-

γόρου,  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, του Ν.4555/2018, όπως

ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική, νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και

ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει) 

  

       Ορίζει  πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο

Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει ρητή εντολή  και  πληρεξουσιότητα να ασκήσει

Έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της με αριθμό Α 275/2016 απόφασης του Διοι-

κητικού Εφετείου Τρίπολης (Σχηματισμός Ακυρωτικής Αρμοδιότητας),  που έλαβε αριθμό πρωτοκόλ-

λου 15773/07-05-2019, με την οποία έγινε δεκτή η από 09/12/2013 αίτηση ακύρωσης (αριθμός κα-

ταχώρησης 163/2013), του Αντωνίου Ι. Ορφανίδη, κατοίκου Λουτρών Ωραίας Ελένης Ν. Κορινθίας,

εναντίον του Δήμου Κορινθίων και  εναντίον της με αριθμό πρωτοκόλλου οικ.  4607/23-10-2013
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αποφάσεως του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου  Κορινθίων,  καθώς και να παρακολουθήσει

και να ενημερώσει το Δήμο Κορινθίων για την πορεία της υποθέσεως.

     Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, ενόψει του γεγονότος ότι  η έφεση  θα απευθύνεται στο

Ανώτερο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας, δηλαδή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και της εκτετα-

μένης, ειδικής νομοθεσίας και νομολογίας  που διέπει τα ακυρωτικά εφετεία, αλλά και το Συμβούλιο

της Επικρατείας,  καθώς και της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας που πρέπει να αναφερ-

θεί στο εισαγωγικό της έφεσης  δικόγραφο,  θα καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κο-

ρινθίων, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει.

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/268/2019.

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος,  29-07-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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