
Αριθμός Πρακτικού 7 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  21-2-2020 

 

     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 21η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 

09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 5404/14-2-2020 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 οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Κουτσογκίλας Θεμ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζαχαριά 

Σπυρ.), 3)Κόλλια Κων., 4)Πούρος Γεώργ., 5)Πνευματικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7)Σταυρέλης 

Νικ., 8)Κορδώσης Χρ.. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημ.. 

 

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ 59η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 9ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» 

θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την αριθμ. 82/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Κορινθίων, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων ο κ. Μάρκελλος 

Παύλος, με εντολή να ασκήσει προσφυγή κατά της υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 16506/426/21-03-2012 

απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί επιβολής διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με το 

άρθρο 30 του Ν. 1650/86, στο Δήμο Κορινθίων, για το χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών 

αποβλήτων (ΧΑΔΑ) που βρίσκεται στη θέση Λειβαδάκι – Λίτσα της Δημοτικής Κοινότητας Λεχαίου 

Δήμου Κορινθίων, το ποσό του οποίου ανέρχεται σε σαράντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (48,000,00€), 

ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής 
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απόφασης και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος 

της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων ενεργειών προς υποστήριξη 

των συμφερόντων του Δήμου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής 

απόφασης.  Δυνάμει της ανωτέρω εντολής ο κ. Μάρκελλος άσκησε την με χρονολογία κατάθεσης 4-

5-2012 και με αριθμό καταχώρησης 40/2012 προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων κατά της αριθμ. 16506/426/21-3-2012 απόφασης 

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, καθώς και την με χρονολογία κατάθεσης 12-9-2012 και με αριθμό 

καταχώρησης 66/2012 ανακοπή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου του 

Δήμου Κορινθίων κατά της υπ΄ αριθμ. 5391/8-8-2012 ταμειακής βεβαίωσης του Προϊσταμένου της 

Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, με την οποία βεβαιώθηκε σε βάρος του Δήμου το ως άνω αναφερόμενο 

διοικητικό πρόστιμο της αριθμ. 16506/426/21-3-2012 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, 

κατά της υπ΄ αριθμ. 4134/3-9-2012 αντίστοιχης ατομικής ειδοποίησης χρεών του Προϊσταμένου της 

Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και κατά υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 16506/426/21-03-2012 απόφασης Περιφερειάρχη 

Πελοποννήσου περί επιβολής διοικητικού προστίμου 48.000,00€.   

Επίσης, θέτει υπόψη της Επιτροπής την αριθμ. 487/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με 

την οποία ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων ο κ. Μάρκελλος Παύλος, ως 

μέλος της «Π. Μάρκελλος – Ε. Τρυφωνοπούλου – Μ. Μαρκέλλου Δικηγορική Εταιρεία», που εν τω 

μεταξύ συστάθηκε, με εντολή να ασκήσει έφεση ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου του 

Δήμου Κορινθίων κατά της με αριθμό Α198/2019 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Κορίνθου επί της με αριθμό καταχώρησης 40/2012 προσφυγής του Δήμου 

Κορινθίων κατά της αριθμ. 16506/426/21-3-2012 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. 

Στη συνέχεια θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 20-2-2020 επιστολή του κ. 

Μάρκελλου Παύλου, μέλους της «Π. Μάρκελλος – Ε. Τρυφωνοπούλου – Μ. Μαρκέλλου Δικηγορική 

Εταιρεία», σχετικά με την εκδίκαση, μεταξύ άλλων, της ως άνω αναφερόμενης με αριθμό 

καταχώρησης 66/2012 ανακοπής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου 

του Δήμου Κορινθίων, στην οποία αναφέρει: 

«…Ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου είχαν προσδιορισθεί να 

συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 20/2/2020 δύο ανακοπές του Δήμου Κορινθίων, για τις οποίες 

είχαν δοθεί προς εμέ, με αποφάσεις της Ο.Ε., προηγούμενες εντολές εκπροσώπησης και 

παράστασης.  Λόγω κωλύματος στο πρόσωπό μου, διότι εκδικαζόταν μετά από διακοπή υπόθεση 

στο Πρωτοδικείο Αθηνών, το μέλος της δικηγορικής εταιρείας Ελισσάβετ Τρυφωνοπούλου υπέβαλε 

στο άνω Δικαστήριο αιτήματα αναβολών της συζήτησης των ανακοπών, τα οποία όμως 

απορρίφθηκαν με την αιτιολογία ότι μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από σήμερα ο Δήμος μπορεί να 

νομιμοποιήσει την παράσταση για συζήτησή τους, του ως άνω μέλους της δικηγορικής μας 

εταιρείας.  (Στο διοικητικό Δικαστήριο προβλέπεται προθεσμία νομιμοποίησης). 

  Κατόπιν τούτων Σας παρακαλώ, προκειμένου να μην απορριφθούν οι ανακοπές του Δήμου ως 

ανομιμοποίητες, να νομιμοποιήσετε την παράσταση της Δικηγόρου Ελισσάβετ Τρυφωνοπούλου, 
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μέλους της δικηγορικής εταιρείας για την συζήτηση των άνω ανακοπών.  Η αμοιβή της προτείνουμε 

να προσδιορισθεί με βάση το Παράρτημα Ι του Κώδικα Δικηγόρων…». 

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

πρέπει να νομιμοποιηθεί η παράσταση της δικηγόρου Κορίνθου Τρυφωνοπούλου Ελισσάβετ 

μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Π. Μάρκελλος – Ε. Τρυφωνοπούλου – Μ. 

Μαρκέλλου Δικηγορική Εταιρεία» ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου 

κατά τη δικάσιμο της 20-2-2020 για την εκδίκαση της με αριθμό καταχώρησης 66/2012 ανακοπής 

του Δήμου Κορινθίων. 

  Ο κ. Σταυρέλης δηλώνει ότι απέχει από τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος, λόγω έννομου 

συμφέροντος. 

 

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

του Προέδρου, τις αριθμ. 82/2012 και 487/2019 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, την από 20-2-

2020 επιστολή του κ. Μάρκελλου, τον σχετικό φάκελο της υποθέσεως, τις διατάξεις του άρθρου 72 

του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του 

Ν.4555/2018, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(απέχοντος του κ. Σταυρέλη Νικ., λόγω έννομου συμφέροντος, κατά δήλωσή του)       

 

  Α.- Νομιμοποιεί με ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα την παράσταση της δικηγόρου Κορίνθου  

Τρυφωνοπούλου Ελισσάβετ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Π. Μάρκελλος – 

Ε. Τρυφωνοπούλου – Μ. Μαρκέλλου Δικηγορική Εταιρεία», στη δικάσιμο της 20-2-2020 ενώπιον 

του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την εκδίκαση της με χρονολογία 

κατάθεσης 12-9-2012 και με αριθμό καταχώρησης 66/2012 ανακοπής ενώπιον του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων κατά της υπ΄ αριθμ. 5391/8-8-2012 

ταμειακής βεβαίωσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, με την οποία βεβαιώθηκε σε βάρος 

του Δήμου το διοικητικό πρόστιμο ποσού 48.000,00€ της αριθμ. 16506/426/21-3-2012 απόφασης 

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κατά της υπ΄ αριθμ. 4134/3-9-2012 αντίστοιχης ατομικής 

ειδοποίησης χρεών του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και κατά της υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 

16506/426/21-03-2012 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί επιβολής διοικητικού 

προστίμου 48.000,00€. 

  Β.- Θεωρεί τις δικαστικές ενέργειες των μελών της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Π. 

Μάρκελλος – Ε. Τρυφωνοπούλου – Μ. Μαρκέλλου Δικηγορική Εταιρεία» κ.κ. Μάρκελλου Παύλου 

και Τρυφωνοπούλου Ελισσάβετ, δικηγόρων Κορίνθου, τις οποίες είτε από κοινού είτε ξεχωριστά 

διενήργησαν έως σήμερα για τη συζήτηση της παραπάνω ανακοπής, ως έγκυρες και ισχυρές.      

 

       Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγορικής εταιρείας θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που 
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προβλέπονται από τα Παραρτήματα, όπως ισχύουν, που συνοδεύουν το Νέο Κώδικα Δικηγόρων 

(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 Δημοτικού Συμβουλίου περί επιπλέον της προβλεπόμενης στα εν λόγω 

Παραρτήματα αμοιβής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του πληρεξούσιου δικηγόρου (ποσό αμοιβής για 

την εν λόγω υπόθεση 184,76€). 

 

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

          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/59/2020.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 25-2-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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