
Αριθµός Πρακτικού 4

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  3-2-2020

    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 3η Φεβρουαρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 09:00

σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 3233/30-1-2020 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)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Μπίτζιος  ∆ηµ.,  4)Κόλλια  Κων.,

5)Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Κορδώσης Χρ., 2)Πούρος Γεώργ., 3)Πνευµατικός Αλέξ., 4)Ταγαράς Βασ..

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ  24  η  : Ο  Πρόεδρος  εισηγούµενος  το  2ο θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης «Περί

παραίτησης του ∆ήµου Κορινθίων από ένδικα µέσα» υπενθυµίζει  στα µέλη της Επιτροπής τις

αριθµ. 561/2018, 599/2018, 45/2019, 47/2019, 62/2019, 64/2019, 65/2019 και 73/2019 αποφάσεις

Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε τις  οποίες  ορίστηκε  πληρεξούσια  δικηγόρος  του  ∆ήµου η κ. Αργυρού

Κωνσταντίνα,  προκειµένου  να  ασκήσει  ανακοπές  για  λογαριασµό  του  ∆ήµου  και  να  τον

εκπροσωπήσει στην εκδίκασή τους, οι οποίες ανακοπές στρέφονται κατά της  µε αριθµό 284/2018

διαταγής  πληρωµής  Μονοµελούς  Πρωτοδικείου  Κορίνθου  των  ∆ηµητρίου  Ευσταθίου  και  λοιπών

(σύνολο  4)  κατά  ∆ήµου  Κορινθίων,  καθώς  και  επιταγών  προς  πληρωµή  κάτωθι  αντιγράφου  εξ

απογράφου  α΄  εκτελεστού  της  µε  αριθµό  284/2018  διαταγής  πληρωµής  και  αντίστοιχων

κατασχετηρίων εις χείρας τρίτου των ∆ηµήτριου Ευσταθίου και λοιπών κατά του ∆ήµου Κορινθίων, τα

οποία αφορούν οφειλή του ∆ήµου Κορινθίων χρηµατικού ποσού από απαίτηση προερχόµενη από
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αποζηµίωση  λόγω  ρυµοτοµίας  στο  σχέδιο  πόλης  περιοχής  «Μπαθαρίστρα  –  ∆έλτα»  Κορίνθου.

Ακολούθως  θέτει  υπόψη  των  µελών  την  υπ'  αριθµ.  πρωτ.  2694/27-1-2020  γνωµοδότηση της

πληρεξούσιας δικηγόρου του ∆ήµου κ. Αργυρού Κωνσταντίνας, η οποία αναφέρει:

«…Την  05/02/2020 συζητούνται  ενώπιον  του Μονοµελούς  Πρωτοδικείου  Κορίνθου,

µε  τη  ∆ιαδικασία  των  Περιουσιακών  ∆ιαφορών,  τρεις  (3)  ανακοπές  που  έχει  ασκήσει  ο

∆ήµος  σας  και  στρέφονται  κατά  των  1.-  ∆ηµητρίου  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του  Κωνσταντίνου  και  της

Παναγιώτας,  κατοίκου  Κορίνθου,  οδός  Αριστοτέλους  αριθµ.  61.  2.-  Νικολάου ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του

Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, κατοίκου Κορίνθου, οδός Εθνικής Ανεξαρτησίας αριθµ. 66-68.

3.-  Γεωργίου  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του  Κωνσταντίνου  και  της  Παναγιώτας,  κατοίκου  Κορίνθου,  οδός

Εθνικής Ανεξαρτησίας αριθµ. 66-68 και 4.- Παναγιώτας χήρας Κωνσταντίνου ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, το

γένος Νικολάου και Αθανασίας Γκράβα, κατοίκου Κορίνθου, οδός Εθνικής Ανεξαρτησίας αριθµ. 66-

68. 

Συγκεκριµένα συζητούνται: 

1.- Η από 28/11/2018 ανακοπή κατά  διαταγής πληρωµής (άρθρο 632 Κ.Πολ.∆.), που

στρέφεται κατά των παραπάνω και της υπ΄αριθµ. 284/2018 διαταγής πληρωµής του κ. ∆ικαστή του

Μονοµελούς  Πρωτοδικείου  Κορίνθου  (έκθεση  κατάθεσης  δικογράφου  αριθµός  385/Π∆

385/2018), που επαναφέρεται  προς συζήτηση  µε την  από 07/06/2019 αίτηση  – κλήση  (έκθεση

κατάθεσης δικογράφου αριθµός 173/Π∆ 173/2019). 

2.-  Η από 23/01/2019 ανακοπή κατά επιταγής προς πληρωµή (άρθρο 933 Κ.Πολ.∆.),

που  στρέφεται  κατά  των  παραπάνω  και  της  από  17/01/2019 επιταγής  προς  πληρωµή  κάτωθι

αντιγράφου  εξ  απογράφου  α΄  εκτελεστού  της  υπ΄αριθµ. 284/2018  διαταγής  πληρωµής  του  κ.

∆ικαστή  του  Μονοµελούς  Πρωτοδικείου  Κορίνθου  (έκθεση  κατάθεσης  δικογράφου  αριθµός

15/Π∆  15/2019), που  επαναφέρεται  προς  συζήτηση  µε  την  από  07/06/2019  αίτηση  –  κλήση

(έκθεση κατάθεσης δικογράφου αριθµός 174/Π∆ 174/2019).

3.-   Η  από  12/02/2019  ανακοπή  (άρθρο  933  Κ.Πολ.∆.),  που  στρέφεται  κατά  των

παραπάνω  και  του  από  08/02/2019  κατασχετηρίου  εις  χείρας  τρίτου και  συγκεκριµένα  της

εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

A.E.», νόµιµα  εκπροσωπουµένης,  µε  το  οποίο  σας  επιβλήθηκε  αναγκαστική  κατάσχεση  την

08/02/2019 για ποσό 61.569,52 Ευρώ.

Ως  πληρεξούσια  ∆ικηγόρος  σας  που  συνέταξα  τις  παραπάνω  ανακοπές

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΩ προς το ∆ήµο σας ότι πλέον δεν υπάρχει έννοµο συµφέρον για τη συζήτησή τους,

αφού  οι  αντίδικοι  µε  το  από  08/02/2019  κατασχετήριο  εις  χείρας  τρίτου  και  συγκεκριµένα  της

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  A.E.», έλαβαν το ποσό αυτού, ύψους 61.569,52 Ευρώ. Το ποσό αυτό οι

αντίδικοι το δικαιούνταν, αφού ήταν αποζηµίωση από απαλλοτρίωση και ο αρχικός δικαιοπάροχός

τους Κωνσταντίνος Ευσταθίου είχε αναγνωρισθεί δικαιούχος της αποζηµίωσης αυτής µε δικαστική

απόφαση.  Ειδικότερα  µε  την  µε  αριθµό  101/2011  απόφαση  του  Μονοµελούς  Πρωτοδικείου

Κορίνθου  καθορίστηκε η  προσωρινή τιµή  µονάδος  αποζηµίωσης και ο Κωνσταντίνος  Ευσταθίου
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αναγνωρίστηκε δικαιούχος αυτής και µε την µε αριθµό 156/2015 απόφαση του Τριµελούς Εφετείου

Ναυπλίου καθορίστηκε η οριστική τιµή µονάδος αποζηµίωσης. 

Πρέπει να σηµειώσω ότι οι αντίδικοι ταυτόχρονα µε την πληρωµή του ποσού των 61.569,52

Ευρώ  κατέθεσαν  προς  εσάς  την  εισφορά  σε  χρήµα  που  σας  όφειλαν  από  την  παραπάνω

απαλλοτρίωση, αλλά και ο,τιδήποτε σας όφειλαν και συγκεκριµένα: 

Α) Ο πρώτος αυτών ∆ηµήτριος Ευσταθίου µε το αριθµ. ΠΕΙΡ/737.13-03-2019 ∆ιπλότυπο

Είσπραξης σας κατέθεσε το ποσό των 659,73 Ευρώ. 

Β) Ο δεύτερος αυτών Νικόλαος Ευσταθίου µε το αριθµ. ΠΕΙΡ/738.13-03-2019 ∆ιπλότυπο

Είσπραξης σας κατέθεσε το ποσό των 659,73 Ευρώ. 

Γ) Ο  τρίτος  αυτών  Γεώργιος  Ευσταθίου  µε  το  αριθµ.  ΠΕΙΡ/735.13-03-2019  ∆ιπλότυπο

Είσπραξης σας κατέθεσε το ποσό των 1.079,01 Ευρώ και 

∆) Η  τέταρτη  αυτών  Παναγιώτα  Γκράβα  -  Ευσταθίου  µε  το  αριθµ.  ΠΕΙΡ/736.13-03-2019

∆ιπλότυπο Είσπραξης σας κατέθεσε το ποσό των 659,73 Ευρώ, όπως τα παραπάνω προκύπτουν

από την µε αριθµ. πρωτ. 9046/2019 βεβαίωση συµψηφισµού απαιτήσεων του Τµήµατος Ταµειακής

Υπηρεσίας του ∆ήµου σας.   

Συνεπώς εφόσον οι αντίδικοι έχουν πληρωθεί, αλλά και έχουν εξοφλήσει τις όποιες οφειλές

τους προς εσάς,  έχει γίνει δηλαδή συµψηφισµός των εκατέρωθεν απαιτήσεων, δεν υπάρχει

και  έννοµο  συµφέρον  προς  συζήτηση  των  παραπάνω  ανακοπών.  Αν  οι  ως  άνω  ανακοπές

συζητηθούν ως µόνο αποτέλεσµα θα έχουν να σας επιβαρύνουν µε περαιτέρω δικαστικά έξοδα.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΩ

προς το  ∆ήµο σας, ελλείψει  έννοµου συµφέροντος, να µου δώσετε  την εντολή µε απόφαση  της

οικονοµικής  επιτροπής  σας  να  παραιτηθώ  κατά  τη  δικάσιµο  της  05/02/2020  ή  και  σε  κάθε

µετ΄αναβολή δικάσιµο (λόγω π.χ. απεργίας δικαστικών υπαλλήλων ή αποχής δικηγόρων), από τα

δικόγραφα των παραπάνω ανακοπών. …..»

  Κατόπιν  των  ανωτέρω  και  προκειµένου  να  υποστηριχθούν  τα  συµφέροντα  του  ∆ήµου,  ο

Πρόεδρος  προτείνει  να  παραιτηθεί  ο  ∆ήµος  Κορινθίων  από  τα  δικόγραφα  των  ως  άνω

αναφεροµένων ανακοπών, ελλείψει έννοµου συµφέροντος, κι ως εκ τούτου να δοθεί εντολή στην

πληρεξούσια  δικηγόρο  κ.  Αργυρού  Κωνσταντίνα,  προκειµένου  να  δηλώσει  παραίτηση  από  τα

δικόγραφα των παραπάνω ανακοπών κατά τη δικάσιµο της 5-2-2020 ή και σε κάθε µετ΄ αναβολή

δικάσιµο, σύµφωνα και µε την ως άνω γνωµοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του ∆ήµου.

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

εισήγηση του Προέδρου,  την υπ'  αριθµ. πρωτ.  2694/27-1-2020  γνωµοδότηση της πληρεξούσιας

δικηγόρου του ∆ήµου κ. Αργυρού Κωνσταντίνας, τις διατάξεις  του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νοµοθετικής διάταξης, 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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     Α.- Την παραίτηση του ∆ήµου Κορινθίων από δικόγραφα ανακοπών ενώπιον του Μονοµελούς

Πρωτοδικείου  Κορίνθου,  που  άσκησε  ο  ∆ήµος  και  στρέφονται  κατά  των  1.-  ∆ηµητρίου

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του  Κωνσταντίνου  και  της  Παναγιώτας,  κατοίκου  Κορίνθου,  οδός  Αριστοτέλους

αριθµ. 61. 2.- Νικολάου ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, κατοίκου Κορίνθου,

οδός Εθνικής Ανεξαρτησίας αριθµ. 66-68.  3.- Γεωργίου ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του Κωνσταντίνου και της

Παναγιώτας, κατοίκου  Κορίνθου, οδός  Εθνικής  Ανεξαρτησίας αριθµ. 66-68  και 4.- Παναγιώτας

χήρας  Κωνσταντίνου  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, το  γένος  Νικολάου  και  Αθανασίας  Γκράβα,  κατοίκου

Κορίνθου,  οδός  Εθνικής  Ανεξαρτησίας  αριθµ.  66-68,  τα  οποία  συζητούνται  ενώπιον  του

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου στις 5-2-2020, και έχουν ως εξής:

1.- Η από 28/11/2018 ανακοπή κατά  διαταγής πληρωµής (άρθρο 632 Κ.Πολ.∆.), που

στρέφεται κατά των παραπάνω και της υπ΄αριθµ. 284/2018 διαταγής πληρωµής του κ. ∆ικαστή του

Μονοµελούς  Πρωτοδικείου  Κορίνθου  (έκθεση  κατάθεσης  δικογράφου  αριθµός  385/Π∆

385/2018), που επαναφέρεται προς συζήτηση µε την από 07/06/2019 αίτηση – κλήση  (έκθεση

κατάθεσης δικογράφου αριθµός 173/Π∆ 173/2019). 

2.- Η από 23/01/2019 ανακοπή κατά επιταγής προς πληρωµή (άρθρο 933 Κ.Πολ.∆.),

που  στρέφεται  κατά  των  παραπάνω  και  της  από  17/01/2019 επιταγής  προς  πληρωµή  κάτωθι

αντιγράφου  εξ  απογράφου  α΄  εκτελεστού  της  υπ΄αριθµ. 284/2018  διαταγής  πληρωµής  του  κ.

∆ικαστή  του  Μονοµελούς  Πρωτοδικείου  Κορίνθου  (έκθεση  κατάθεσης  δικογράφου  αριθµός

15/Π∆  15/2019), που  επαναφέρεται  προς  συζήτηση  µε  την  από  07/06/2019  αίτηση  –  κλήση

(έκθεση κατάθεσης δικογράφου αριθµός 174/Π∆ 174/2019).

3.-  Η  από  12/02/2019  ανακοπή  (άρθρο  933  Κ.Πολ.∆.),  που  στρέφεται  κατά  των

παραπάνω  και  του  από  08/02/2019  κατασχετηρίου  εις  χείρας  τρίτου και συγκεκριµένα  της

εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

A.E.», νόµιµα  εκπροσωπουµένης,  µε  το  οποίο  επιβλήθηκε  στο  ∆ήµο  Κορινθίων  αναγκαστική

κατάσχεση την 08/02/2019 για ποσό 61.569,52 Ευρώ (έκθεση κατάθεσης δικογράφου αριθµός

37/Π∆  37/2019),  που  επαναφέρεται  προς  συζήτηση  µε  την  από  07/06/2019  αίτηση  –  κλήση

(έκθεση κατάθεσης δικογράφου αριθµός 175/Π∆ 175/2019).

  Η ως άνω παραίτηση κρίνεται απαραίτητη ελλείψει έννοµου συµφέροντος του ∆ήµου Κορινθίων,

εφόσον οι αντίδικοι έχουν πληρωθεί τις σχετικές απαιτήσεις, αλλά και έχουν εξοφλήσει τις όποιες

οφειλές προς το ∆ήµο Κορινθίων, έχει γίνει δηλαδή συµψηφισµός των εκατέρωθεν απαιτήσεων, κι

η  τυχόν  συζήτηση  των  ως  άνω  ανακοπών  θα  έχει  ως  µόνο  αποτέλεσµα  την  επιβάρυνση  του

∆ήµου  Κορινθίων  µε περαιτέρω  δικαστικά  έξοδα,  όπως ακριβώς και αναλυτικά  αναφέρεται στο

ιστορικό της παρούσης και σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. πρωτ. 2694/27-1-2020 γνωµοδότηση της

πληρεξούσιας δικηγόρου του ∆ήµου για την εν λόγω υπόθεση κ. Αργυρού Κωνσταντίνας.

  Β.-  ∆ίνει εντολή στην πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου κ. Αργυρού Κωνσταντίνα  να  δηλώσει

παραίτηση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιµο της 5-2-2020 ή και

σε  κάθε  µετ΄  αναβολής  δικάσιµο,  από  δικόγραφα  ανακοπών  ενώπιον  του  Μονοµελούς

Πρωτοδικείου  Κορίνθου,  που  άσκησε  ο  ∆ήµος  και  στρέφονται  κατά  των  1.-  ∆ηµητρίου
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ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του  Κωνσταντίνου  και  της  Παναγιώτας,  κατοίκου  Κορίνθου,  οδός  Αριστοτέλους

αριθµ. 61. 2.- Νικολάου ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, κατοίκου Κορίνθου,

οδός Εθνικής Ανεξαρτησίας αριθµ. 66-68.  3.- Γεωργίου ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του Κωνσταντίνου και της

Παναγιώτας, κατοίκου  Κορίνθου, οδός  Εθνικής  Ανεξαρτησίας αριθµ. 66-68  και 4.- Παναγιώτας

χήρας  Κωνσταντίνου  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, το  γένος  Νικολάου  και  Αθανασίας  Γκράβα,  κατοίκου

Κορίνθου, οδός Εθνικής Ανεξαρτησίας αριθµ. 66-68, και έχουν ως εξής:

1.- Την από 28/11/2018 ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής (άρθρο 632 Κ.Πολ.∆.), που

στρέφεται κατά των παραπάνω και της υπ΄αριθµ. 284/2018 διαταγής πληρωµής του κ. ∆ικαστή του

Μονοµελούς  Πρωτοδικείου  Κορίνθου  (έκθεση  κατάθεσης  δικογράφου  αριθµός  385/Π∆

385/2018), που επαναφέρεται προς συζήτηση µε την από 07/06/2019 αίτηση – κλήση  (έκθεση

κατάθεσης δικογράφου αριθµός 173/Π∆ 173/2019),

2.-  Την  από  23/01/2019  ανακοπή  κατά  επιταγής  προς  πληρωµή  (άρθρο  933

Κ.Πολ.∆.), που στρέφεται κατά των παραπάνω και της από 17/01/2019 επιταγής προς πληρωµή

κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου α΄ εκτελεστού της υπ΄αριθµ. 284/2018 διαταγής πληρωµής του

κ. ∆ικαστή  του Μονοµελούς  Πρωτοδικείου  Κορίνθου  (έκθεση κατάθεσης δικογράφου αριθµός

15/Π∆  15/2019), που  επαναφέρεται  προς  συζήτηση  µε  την  από  07/06/2019  αίτηση  –  κλήση

(έκθεση κατάθεσης δικογράφου αριθµός 174/Π∆ 174/2019),

3.-  Την  από  12/02/2019 ανακοπή  (άρθρο  933 Κ.Πολ.∆.),  που  στρέφεται  κατά  των

παραπάνω  και  του  από  08/02/2019  κατασχετηρίου  εις  χείρας  τρίτου και συγκεκριµένα  της

εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

A.E.», νόµιµα  εκπροσωπουµένης,  µε  το  οποίο  επιβλήθηκε  στο  ∆ήµο  Κορινθίων  αναγκαστική

κατάσχεση την 08/02/2019 για ποσό 61.569,52 Ευρώ  (έκθεση κατάθεσης δικογράφου αριθµός

37/Π∆  37/2019),  που  επαναφέρεται  προς  συζήτηση  µε  την  από  07/06/2019  αίτηση  –  κλήση

(έκθεση κατάθεσης δικογράφου αριθµός 175/Π∆ 175/2019),

  όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και σύµφωνα µε την  υπ'

αριθµ. πρωτ. 2694/27-1-2020  γνωµοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του ∆ήµου για την εν

λόγω υπόθεση κ. Αργυρού Κωνσταντίνας.

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

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 4/24/2020.-  

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 4-2-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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