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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  17-09-2019

       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 σήμερα τηv 17η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00

σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 31720/13-9-2019 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 εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

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., 9)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς 

Ουδείς.

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

       ΑΠΟΦΑΣΗ 384  η  : Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 8ο  θέμα της ημερήσιας

διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»

θέτει  υπ'όψιν  των  μελών της  Επιτροπής  την  υπ'  αριθμ.Έκθ.καταθ.δικογράφου  171/ΠΔ 171/2019

Αγωγή ενώπιον του Πρωτοδικείου Κορίνθου  της  Πηνελόπης Κατσαΐτη του Γεωργίου, κατά του Δήμου

Κορινθίων, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στο Δήμο στις 10-06-2019, με ορισμένη δικάσιμο την  05-

02-2020.

         Ακολούθως, ο Πρόεδρος  λέει ότι  προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου

θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα παρασταθεί ενώπιον του αρμοδίου

Δικαστηρίου κατά την ορισμένη δικάσιμο την 05-02-2020, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει
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σχετικό υπόμνημα, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και θα ενημερώσει τον

Δήμο για την πορεία της υποθέσεως.  Για τον λόγο δε αυτόν,  προτείνει  τον δικηγόρο Κορίνθου

κ.Παναγιώτου Γεώργιο.

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

γηση του Προέδρου,  το ανωτέρω σχετικό δικόγραφο, τις  διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010

όπως ισχύει, τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομο-

θετική διάταξη, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

     Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων, στην ανωτέρω υπόθεση, τον δικηγόρο

Κορίνθου κ.Παναγιώτου Γεώργιο, στον οποίο δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να παρασταθεί

ενώπιον του Πρωτοδικείου  Κορίνθου κατά την ορισμένη δικάσιμο την 05-02-2020, ή και σε κάθε μετ'

αναβολής δικάσιμο αυτής, κατά την συζήτηση της υπ' αριθμ.Έκθ.καταθ.δικογράφου 171/ΠΔ 171/2019

Αγωγής  της  Πηνελόπης Κατσαΐτη του Γεωργίου, κατά του Δήμου Κορινθίων,  να συντάξει, υπογράψει

και καταθέσει  σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει  την έκδοση της σχετικής απόφασης και  να

ενημερώσει τον Δήμο για την πορεία της υποθέσεως.

      Η  αμοιβή του  ανωτέρω δικηγόρου για το χειρισμό της ως άνω υπόθεσης, η οποία αποτελεί

αγωγή αδικοπραξίας με σύνθετες νομικές βάσεις, αφορά αξίωση αποζημίωσης σημαντικού ύψους

(ποσού 40.000 ευρώ, εντόκως από της επιδόσεώς της), παρουσιάζει συνθετότητα λόγω των ειδικών

προεδρικών διαταγμάτων περί  ασφάλειας της  εργασίας και  λοιπά,  στα οποία γίνεται  ρητή μνεία,

επιπροσθέτως γίνεται ρητή μνεία περί εξέτασης της ενάγουσας από Υγειονομικές Επιτροπές, και περί

έκδοσης του από 30-11-2018 δελτίο Ελέγχου του ΣΕΠΕ και περί υποβολής της με αριθμ. Δ19/111

έγκλησης ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημ/κών Κορίνθου,  ενώ για την ορθή νομικά αντιμετώπιση των

ισχυρισμών της ενάγουσας,  δηλαδή την αντίκρουση, απαιτούνται  μεταβάσεις σε υπηρεσίες,  λήψη

αντιγράφων και αξιολόγηση αυτών και η αντίκρουση θα καταστεί  πολύωρος και επίπονος και θα

απαιτηθεί διεξοδική έρευνα στην νομοθεσία και νομολογία, ενώ θα απαιτηθεί η σύνταξη προτάσεων

συνοδευόμενων από φάκελο εγγράφων, παράσταση στο δικαστήριο, σύνταξη προσθήκης κ.λ.π., για

όλα τα παραπάνω,  η αμοιβή  του  ανωτέρω δικηγόρου για το χειρισμό της ως άνω υπόθεσης,  θα

καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, 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 33/384//2019.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος,  23-09-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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