
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 28

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 10-06-2020

    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 δια περιφοράς µε τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν.

3852/2010, όπως ισχύει, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νοµοθετικού

Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του

κορωνοϊού  covid-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και

στην υπ' αριθµ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., µε επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου, σήµερα τηv 10η Ιουνίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τετάρτη και από ώρα 9:00 έως

11:00 σε τακτική συvεδρίαση  και ύστερα  από τηv υπ'  αριθµ.  15401/05-06-2020 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  µε  επικοινωνία  µέσω

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου επτά  (7) 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., 

Α π ό ν τ ε ς 

1)Κορδώσης Χρ., 2)Σταυρέλης Νικ..

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

        ΑΠΟΦΑΣΗ 24  3  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Ορισµός

πληρεξούσιων δικηγόρων,  συµβολαιογράφων,  δικαστικών επιµελητών»  θέτει  υπ'όψιν των

µελών της Επιτροπής την υπ' αριθµ. 27/233/29-5-2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί ορι-

σµού  πληρεξούσιου  δικηγόρου  για  άσκηση  αίτησης  αναστολής  του  ∆ήµου  κατά  της  µε  αριθµό

580/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) - που ακύρωσε
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α)την αριθµ. 50/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιο-

λόγησης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης για την προµήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙ∆ΩΝ

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥ-

ΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΙΤΙΣΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΜΟΥΣΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ  προϋπολογισµού  µε-

λέτης 755.888,16€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) και β)την αριθµ. 73/2020 απόφαση Οικονοµι-

κής Επιτροπής περί προµήθειας έτοιµων γευµάτων για τη σίτιση των µαθητών Μουσικού Γυµνασί-

ου Κορίνθου µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση - η οποία εκ-

δόθηκε και κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο Κορινθίων στις 20-5-2020   και η προθεσµία για την άσκηση

αίτησης αναστολής είναι δέκα (10) ηµέρες από την έκδοσή της,    καθώς  και  το γεγονός ότι ο πλη-

ρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου κατέθεσε την εν λόγω αίτησης αναστολής την 1-6-2020 και ενη-

µέρωσε το ∆ήµο ότι πρέπει να επιδοθεί άµεσα µε δικαστικό επιµελητή στους αντιδίκους.

       Ακολούθως  ο Πρόεδρος υπενθυµίζει ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58

του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, ορίζεται ότι όταν δηµιουργείται άµεσος και προφανής κίνδυνος ή απει-

λείται άµεση ζηµία των δηµοτικών συµφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο ∆ήµαρχος

µπορεί να αποφασίσει για θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα της Οικονοµικής Επιτροπής ή της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση την σχετική

απόφασή του κατά την επόµενη συνεδρίαση  της  αντίστοιχης επιτροπής.

        Λαµβάνοντας υπ' όψιν τις ανωτέρω διατάξεις  και  το γεγονός ότι η Οικονοµική Επιτροπή δεν έχει

τα χρονικά περιθώρια για να συνεδριάσει προκειµένου να ορίσει πληρεξούσιο δικαστικό επιµελητή

του ∆ήµου για την ως άνω υπόθεση, η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή και χρήζει άµεσων χειρισµών,

αφού η εν λόγω αίτηση  αναστολής κατατέθηκε την 1-6-2020 και πρέπει να επιδοθεί άµεσα µε δικαστι-

κό  επιµελητή  στους  αντιδίκους   και  µε  γνώµονα  τα  συµφέροντα  του  ∆ήµου,   µε  την  υπ'  αριθµ.

Πρωτ.14666/01-06-2020 (Α∆Α:616ΚΩΛ7-ΩΞΟ) απόφαση ∆ηµάρχου περί Ορισµού πληρεξούσιων δι-

καστικών επιµελητών του ∆ήµου, ορίστηκαν πληρεξούσιοι δικαστικοί επιµελητές του ∆ήµου Κορινθί-

ων α)ο δικαστικός επιµελητής Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Καλιτζάκης ∆ηµ. Ανδρέας και β)ο δικαστι-

κός επιµελητής Αθηνών κ.Κέζας Γεωρ. Βασίλειος,  µε την εντολή, σε συνεργασία µε τον πληρεξού-

σιο  δικηγόρο  του  ∆ήµου  κ.Γκουργιώτη  Αλέξανδρο,  να  προβούν  εµπρόθεσµα  στις  απαραίτητες

νόµιµες επιδόσεις των δικογράφων της ως άνω αναφεροµένης αίτησης αναστολής.  

     Κατόπιν  των  ανωτέρω   ο  Πρόεδρος  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  εισηγείται  την  έγκριση  της

ανωτέρω απόφασης ∆ηµάρχου Κορινθίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του

Ν.3852/2010, όπως ισχύει.

      Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς Σπυρίδων, Μπίτζιος ∆ηµήτριος,

Κόλλια  Κων/να   και  Πούρος  Γεώργιος,  δήλωσαν  γραπτώς  µε  ηλεκτρονικό  ταχυδροµείο  πως

συµφωνούν  µε την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου.
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    Οι  κ.κ.Πνευµατικός  Αλέξανδρος  και  Ταγαράς  Βασίλειος  δήλωσαν  γραπτώς  µε  ηλεκτρονικό

ταχυδροµείο  τα  εξής  :  “Για  πρώτη  φορά  προσβάλλεται  απόφαση  της  Ανεξάρτητης  Αρχής

Προδικαστικών  Προσφυγών,  µε  κίνδυνο  να  υπάρξουν  µελλοντικά  προβλήµατα  τροφίµων  στην

τροφοδοσία των Παιδικών σταθµών, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και  στα γεύµατα του Μουσικού

Γυµνασίου  που  από  τον  Σεπτέµβριο  του  2019  δεν  δίνονται  πλέον.  Απαράδεκτη  λειτουργία  της

Οικονοµικής Επιτροπής να συνεδριάζει δια περιφοράς.” 

     Η Οικονοµική  Επιτροπή  µετά την επικοινωνία  µέσω ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου  και έχοντας

υπ'όψιν  την  ανωτέρω  εισήγηση  του  Προέδρου,  την  υπ'  αριθµ.  Πρωτ.  14666/01-06-2020

(Α∆Α:616ΚΩΛ7-ΩΞΟ)  απόφαση ∆ηµάρχου  Κορινθίων, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 και

του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει,  του  Ν.3463/2006  και  του

Ν.4555/2018 όπως ισχύουν, του Π.∆. 80/2016  όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 13-

02-2020 Π.Ν.Π.  (ΦΕΚ  55/τ.Α/11-3-2020) και  την  υπ’αριθµ.  πρωτ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο  του

Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νοµοθετική διάταξη,

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(µειοψηφούντων των κ.κ. Πνευµατικού Αλέξανδρου και Ταγαρά Βασιλείου µε αρνητική ψήφο) 

       Εγκρίνει την  υπ' αριθµ. Πρωτ.14666/01-06-2020 (Α∆Α:616ΚΩΛ7-ΩΞΟ)  απόφαση ∆ηµάρχου

περί Ορισµού πληρεξούσιων δικαστικών επιµελητών του ∆ήµου, µε την οποία  ορίστηκαν πληρεξού-

σιοι δικαστικοί επιµελητές του ∆ήµου Κορινθίων:

         α) ο δικαστικός  επιµελητής Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Καλιτζάκης ∆ηµ. Ανδρέας  και 

       β) ο δικαστικός επιµελητής Αθηνών κ.Κέζας Γεωρ. Βασίλειος,  µε την εντολή, σε συνεργασία µε

τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆ήµου κ.Γκουργιώτη Αλέξανδρο, να προβούν εµπρόθεσµα στις απα-

ραίτητες νόµιµες επιδόσεις των δικογράφων της ως άνω αναφεροµένης αίτησης αναστολής  του ∆ή-

µου κατά της µε αριθµό 580/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε-

.Π.Π.) - που ακύρωσε α)την αριθµ. 50/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτι-

κού  επιτροπής  αξιολόγησης  για  τη  σύναψη  δηµόσιας  σύµβασης  για  την προµήθεια  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ

ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογι-

σµού µελέτης 755.888,16€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) και β)την αριθµ. 73/2020 απόφαση Οικο-

νοµικής Επιτροπής περί προµήθειας έτοιµων γευµάτων για τη σίτιση των µαθητών Μουσικού Γυµνασί-

ου Κορίνθου µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση - η οποία εκ-

δόθηκε και κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο Κορινθίων στις 20-5-2020.

     Η αµοιβή των ανωτέρω δικαστικών επιµελητών θα οριστεί βάσει των ελάχιστων αµοιβών που

ορίζονται  στην  ΚΥΑ  76297/30-10-2015  Υπουργών  ∆ικαιοσύνης,  ∆ιαφάνειας  και  Ανθρωπίνων

∆ικαιωµάτων και Οικονοµικών περί καθορισµού αµοιβών δικαστικών επιµελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-
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2015), όπως ισχύει, και της όµοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016), όπως ισχύει, καθώς

και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας νοµοθετικής διάταξης.   

 

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 28  /243/2020.

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 15-06-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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