
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  26  η  : Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 3ο θέµα της ηµερήσιας

διάταξης «Ορισµός πληρεξούσιων δικηγόρων, συµβολαιογράφων, δικαστικών επιµελητών»

θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 2875/28-1-2020 εισήγηση της ∆/νσης

Τεχνικών  Υπηρεσιών του  ∆ήµου περί ορισµού  πληρεξούσιου  δικηγόρου  του ∆ήµου για σύνταξη

γνωµοδότησης επί της από 15-1-2020 ένστασης ενώπιον του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-

ρών της εταιρείας µε την επωνυµία  MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, νόµιµα  εκπροσωπούµενης,  αναδόχου  της δηµόσιας  σύµβασης του  έργου  του  ∆ήµου

Κορινθίων «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ», κι η οποία στρέφεται κατά της αριθµ.

393/2019 απόφασης  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Κορινθίων  περί παράτασης  του  χρόνου  περαίωσης

των εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ» και κατά κάθε άλλης συ-
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ναφούς προγενέστερης ή µεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης, η οποία ένσταση επιδόθηκε στο

∆ήµο µε δικαστικό επιµελητή στις 17-1-2020.

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

θα  πρέπει  να  ορισθεί  πληρεξούσιος  δικηγόρος  του  ∆ήµου,  ο  οποίος  θα  µελετήσει  την  ως  άνω

υπόθεση και θα συντάξει γνωµοδότηση επ΄ αυτής προς τον ∆ήµο Κορινθίων, προκειµένου η ∆/νση

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας (∆ιευθύνουσα Υπηρεσία) του ∆ήµου Κορινθίων να υποστηρίξει

αποτελεσµατικά τις θέσεις του ∆ήµου κατά την εξέταση της ως άνω ένστασης ενώπιον του Τεχνικού

Συµβουλίου ∆ηµοσίων έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά την όποια ηµεροµηνία συγκλιθεί

το εν λόγω Συµβούλιο για να εξετάσει την εν λόγω ένσταση.  Για το λόγο αυτό προτείνει την δικηγόρο

Αθηνών κ. Χριστιάννα Ποτηριάδου.

 

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

του Προέδρου, την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας και την από 15-1-2020 ένσταση της εταιρείας

MA.CON.STRUCTION Τ.Α.Α.Ε., τον φάκελο του έργου, την κατεπείγουσα ανάγκη του ∆ήµου για τον

ορισµό πληρεξούσιου δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση,  τον υπό έγκριση προϋπολογισµό του

∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, που ψηφίστηκε µε την µε αριθµό 36/575/30-12-2019 απόφαση του

∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση µε ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αµοιβές

Νοµικών  και  Συµβολαιογράφων» ποσού  260.000,00€,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 ∆ήµου Κορινθίων τη δικηγόρο Αθηνών κ. Χριστιάννα  Ποτη-

ριάδου, στην οποία δίνει εντολή να συντάξει γνωµοδότηση προς το ∆ήµο Κορινθίων επί της από 15-1-

2020 ένστασης ενώπιον του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών της εταιρείας µε την επωνυµία

MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, νόµιµα εκπροσωπούµενης,

αναδόχου της δηµόσιας σύµβασης του έργου του ∆ήµου Κορινθίων «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑ-

ΓΗ ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ», κι η οποία στρέφεται κατά της αριθµ. 393/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Κορινθίων περί παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ» και κατά κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή µεταγενέστερης πράξης ή

παράλειψης, η οποία επιδόθηκε στο ∆ήµο µε δικαστικό επιµελητή στις 17-1-2020 και θα εξεταστεί

ενώπιον του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά την όποια

ηµεροµηνία ήθελε συγκλιθεί το εν λόγω Συµβούλιο για την εξέταση της ανωτέρω ένστασης.

      Η αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα γίνει µε ώρες εργασίας (10 ώρες) και θα βασισθεί στις

ελάχιστες αµοιβές που προβλέπονται από τα  Παραρτήµατα, όπως ισχύουν, που συνοδεύουν το

Νέο Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει µε τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ

Α΄  242/2013), όπως ισχύει, αποκλειόµενης κάθε αµοιβής,  που  ξεπερνάει τα Παραρτήµατα  αυτά,

εκτός  εάν  προβλέπεται  διαφορετικά  µε  απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  περί  επιπλέον  της
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προβλεπόµενης  στα  εν  λόγω  Παραρτήµατα  αµοιβής,  κατόπιν  σχετικού  αιτήµατος  του

πληρεξούσιου δικηγόρου (ποσό αµοιβής για την εν λόγω υπόθεση 992,00€ συµπεριλαµβανοµένου

Φ.Π.Α.).    

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 4/26/2020.

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 4-2-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: Ω91ΣΩΛ7-3Ο2


		2020-02-05T10:04:38+0200
	Athens




