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Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  14-10-2019

     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 14η Οκτωβρίου 2019, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 09:00

σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από  τηv  υπ'  αριθµ.  35571/10-10-2019  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  ∆ηµ.,  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 4  31  η  : Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέµα της ηµερήσιας

διάταξης «Ορισµός πληρεξούσιων δικηγόρων, συµβολαιογράφων, δικαστικών επιµελητών»

θέτει  υπ'όψιν των µελών την από 16-09-2019 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραµµατι-

σµού και της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και  Πολεοδοµίας του ∆ήµου, µε Θέµα “∆ανειστικό

Συµβόλαιο για την εκτέλεση του έργου “Αγροτική Οδοποιία ∆.Κ.Σοφικού”, µε την οποία αιτούνται

τον ορισµό Συµβολαιογράφου µε δαπάνη του δανειολήπτη ∆ήµου ο οποίος να εδρεύει στην περι-

φέρεια µας, για  τη σύνταξη δανειστικού συµβολαίου για τη συνοµολόγηση τοκοχρεωλυτικού δανεί-

ου ποσού 680.000,00€ για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου “Αγροτική Οδοποιία ∆.Κ.Σοφικού”,

το οποίο είναι ενταγµένο στο πρόγραµµα “ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι”.

        Ο Πρόεδρος ακολούθως  λέει ότι, προκειµένου να υποστηριχθούν τα συµφέροντα του ∆ήµου,

θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος συµβολαιογράφος του ∆ήµου για την σύνταξη του ανωτέρω
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δανειστικού  συµβολαίου  για  τη  συνοµολόγηση  τοκοχρεωλυτικού  δανείου  και  για  τον  λόγο  αυτό

προτείνει την συµβολαιογράφο Κορίνθου κ.Τέσση – Σώκου Ευγενία. 

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

γηση  του  Προέδρου,  την  εισήγηση  των  αρµοδίων  υπηρεσιών,  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72,

Ν.3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νοµοθετική διάταξη, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

        Ορίζει πληρεξούσια συµβολαιογράφο του ∆ήµου την συµβολαιογράφο Κορίνθου κ.Τέσση –

Σώκου Ευγενία, στην οποία δίνει εντολή να συντάξει δανειστικό συµβόλαιο για τη συνοµολόγηση

τοκοχρεωλυτικού δανείου ποσού 680.000,00€ για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου “Αγροτική

Οδοποιία ∆.Κ.Σοφικού”, το οποίο είναι ενταγµένο στο πρόγραµµα “ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι”, όπως ακριβώς

και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

      Η αµοιβή της ανωτέρω συµβολαιογράφου θα βασισθεί στα προβλεπόµενα από την Κ.Υ.Α.

111376/31.12.2011(ΦΕΚ13/11.01.2012 τεύχος Β') "Καθορισµός δικαιωµάτων συµβολαιογράφων",

όπως ισχύει, την υποπαρ. Γ.2 του άρθρου 2 του Ν. 4336/15 (ΦΕΚ 94/14.08.2015 τεύχος Α’), όπως

ισχύει, και σε κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νοµοθεσία.

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

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 35/43  1  /2019.-

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 17-10-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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