
Αριθμός Πρακτικού 37 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  29-10-2019 

 

    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 29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 37959/25-10-2019 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 επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Πούρος Γεώργ., 4)Κόλλια Κων., 

5)Πνευματικός Αλέξ., 6)Σταυρέλης Νικ., 7)Κορδώσης Χρ.. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημ., 2)Ταγαράς Βασ.. 

 

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 460η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 8ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» 

θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την με αριθμό Α219/2019 απόφαση Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου επί της με αριθμό καταχώρησης 109/2-8-2012 προσφυγής της 

εταιρείας «Μεζίνης Θεοφάνης & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά Δήμου, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο με 

δικαστικό επιμελητή στις 23-9-2019, και σύμφωνα με το διατακτικό της δέχεται ως άνω προσφυγή, 

ακυρώνει την αρ. 30138/10-12-2008 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων και τις υπ΄ Α/Α 267 και 268 

εγγραφές της προσφεύγουσας εταιρείας στο χρηματικό κατάλογο τελών 2% και 5% επί των 

ακαθαρίστων εσόδων έτους 2006, οι οποίες ανακοινώθηκαν σε αυτήν με την 1465/20-1-2009 

ατομική ανακοίνωση.  Επίσης, θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθμ. 35478/9-10-2019 έγγραφο 

του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, 
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με το οποίο, αναφορικά με την ανωτέρω δικαστική απόφαση, η υπηρεσία εισηγείται τον ορισμό 

δικηγόρου για την άσκηση των απαιτούμενων ένδικων μέσων. 

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

πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου, ο οποίος θα ασκήσει έφεση ενώπιον του 

δευτεροβάθμιου δικαστηρίου κατά της εταιρείας «Μεζίνης Θεοφάνης & ΣΙΑ Ε.Ε.» και κατά της με 

αριθμό Α219/2019 απόφαση Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, θα παρασταθεί 

ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου κατά την εκδίκαση της έφεσης σε όποια δικάσιμο ήθελε 

ορισθεί και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο αυτής, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό 

υπόμνημα – προτάσεις, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και θα 

ενημερώσει το Δήμο για την πορεία της υποθέσεως.  Για το λόγο αυτό προτείνει τον ορισμό της 

δικηγόρου Κορίνθου κ. Δαλακλή Οσίας.  

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό δικόγραφο, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

    Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τη δικηγόρο Κορίνθου κ. Δαλακλή Οσία, 

στην οποία δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να ασκήσει έφεση ενώπιον του δευτεροβάθμιου 

δικαστηρίου κατά της εταιρείας «Μεζίνης Θεοφάνης & ΣΙΑ Ε.Ε.» και κατά της με αριθμό Α219/2019 

απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, να παρασταθεί ενώπιον του 

δευτεροβάθμιου δικαστηρίου κατά την εκδίκαση της έφεσης σε όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί ή και 

σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο αυτής, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα – 

προτάσεις, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και να ενημερώσει το Δήμο για 

την πορεία της υποθέσεως. 

    Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, λόγω του ότι θα μεταβεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο 

Τρίπολης (δευτεροβάθμιο δικαστήριο) και των εξόδων που απαιτούνται για τις μεταβάσεις αυτές, 

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 37/460/2019. 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 29-10-2019 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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