
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 33 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  2-7-2020 

 

    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 2α Ιουλίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και ώρα 9:00 σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 18063/26-6-2020 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. 

     Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 

17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της 

μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά 

εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής 

Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση. 

  

     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 Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Ταγαράς Βασίλειος, 6)Μουρούτσος Γεώργιος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος 

Σταυρέλη Νικόλαο), 7)Πλατής Σπυρίδων. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημήτριος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πνευματικός Αλέξανδρος. 

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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       ΑΠΟΦΑΣΗ 289η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός 

πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη των 

μελών της Επιτροπής την με αριθμό Α260/2019 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, η οποία 

εκδόθηκε επί της από 5-6-2014 αίτησης ακύρωσης του Αντώνιου Ορφανίδη κατά Δήμου Κορινθίων 

και λοιπών, κι η οποία, μεταξύ άλλων, ακυρώνει τις αριθμ. 19598/1614/15-4-2014 και 19610/1615/15-

4-2014 αποφάσεις του Αντιδημάρχου Κορινθίων (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσία 

Δόμησης), που κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 18-2-2020.  Προκειμένου να 

υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, ο Πρόεδρος εισηγείται να οριστεί πληρεξούσιος 

δικηγόρος του Δήμου με την εντολή να ασκήσει και να καταθέσει έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας του Δήμου Κορινθίων κατά του Αντώνιου Ορφανίδη και κατά της με αριθμό Α260/2019 

απόφασης Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και να ενημερώσει τον Δήμο σχετικά.  Για το λόγο δε αυτόν 

προτείνει τον ορισμό της δικηγόρου Κορίνθου κ. Αργυρού Κωνσταντίνας.  

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω αναφερόμενη δικαστική απόφαση, τις διατάξεις του άρθρ. 72 

του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του Ν.4555/2018, 

καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

     Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου στην ανωτέρω υπόθεση τη δικηγόρο Κορίνθου κ. 

Αργυρού Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει ειδική και ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να ασκήσει έφεση 

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας του Δήμου Κορινθίων κατά της με αριθμό Α260/2019 

απόφασης Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Σχηματισμός Ακυρωτικής Αρμοδιότητας) και κατά 

Αντώνιου Ορφανίδη, να καταθέσει εμπρόθεσμα την έφεση αυτή και να ενημερώσει το Δήμο Κορινθίων 

σχετικά.  

 

  Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, λόγω του ότι η έφεση αυτή θα απευθύνεται στο Ανώτερο 

Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας, δηλαδή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και πρέπει να μελετήσει την 

ειδική νομοθεσία που διέπει τα ακυρωτικά εφετεία, αλλά και το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά και 

την ειδική νομολογία που έχει εκδοθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τους ισχυρισμούς που θα 

προβάλλει στην έφεση, την οποία νομολογία θα πρέπει να αναφέρει στο εισαγωγικό της έφεσης 

δικόγραφο, καθόσον, όπως ορίζει το άρθρο 58 παρ. 1 του Π.Δ. 18/1989 (για το ΣτΕ): «Η έφεση 

επιτρέπεται μόνον όταν προβάλλεται από τον διάδικο, με συγκεκριμένους ισχυρισμούς, που 

περιέχονται στο σχετικό δικόγραφο, ότι δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ότι 

υπάρχει αντίθεση της προσβαλλομένης αποφάσεως προς τη νομολογία του Συμβουλίου της 

Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου.»,  

θα καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 
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281 του Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

 

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

          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/289/2020.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 2-7-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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