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Αριθµός Πρακτικού 43

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  14-9-2020

    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  14η Σεπτεµβρίου  2020,  ηµέρα  της  εβδoµάδας  ∆ευτέρα και  ώρα

12:00  π.µ.  σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από  τηv  υπ'  αριθµ.  πρωτ.  27011/10-09-2020

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  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Κορινθίων,  µε  το  υπ'  αριθµ.

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

της µειοψηφίας «∆ύναµη 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 ∆ηµοτικού 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)Πούρος  Γεώργιος, Προεδρεύων,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα, 5), Πνευµατικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης  Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος,  2)Ταγαράς Βασίλειος.

      Λόγω απουσίας του Προέδρου, κ.Νανόπουλου Βασιλείου,  στην σηµερινή συνεδρίαση προεδρεύει

ο  Αντιπρόεδρος  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  κ.Πούρος  Γεώργιος,  σύµφωνα  µε  την  υπ'αριθµ.

33/270/2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής.

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

ΑΔΑ: ΩΛ03ΩΛ7-8ΘΗ



       ΑΠΟΦΑΣΗ   410  η  : Ο Προεδρεύων συνεχίζοντας την εισήγησή του για  τo 14ο θέµα της ηµερήσιας

διάταξης  «Ορισµός πληρεξούσιων δικηγόρων, συµβολαιογράφων, δικαστικών επιµελητών»

θέτει υπ'όψιν των µελών την υπ' αριθµ.Α162/2020 Απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Τρίπολης επί

της  µε  αριθµό  καταχώρησης  ΑΓΠΡ62/22-7-2016 προσφυγής  της  Κ/Ξ  «Τσαούσης  Ι.  Τιµολέων  –

Γκίκας Κ. Παναγιώτης» κατά ∆ήµου Κορινθίων και λοιπών (συν. 2), που αφορά στο έργο του ∆ήµου

Κορινθίων  µε  τίτλο  «Ανάπλαση  –  διαµόρφωση  πλατείας  παιδικής  χαράς  Βάρχαρτ»,  η  οποία

διαβιβάστηκε  στον  ∆ήµο  Κορινθίων  µε  το  υπ'αριθµ.38047/18-06-2020  έγγραφο  του  Τµήµατος

Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (υπ'αριθµ.πρωτ.εισερχ.17630/24-06-2020)  και  η

οποία διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά τη

δικάσιµο της 22-09-2020.

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

θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου, ο οποίος θα  παρασταθεί ενώπιον του

∆ιοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά την επανάληψη της συζήτησης της µε αριθµό καταχώρησης

ΑΓΠΡ62/22-7-2016 προσφυγής της Κ/Ξ «Τσαούσης Ι. Τιµολέων – Γκίκας Κ. Παναγιώτης» κατά ∆ή-

µου Κορινθίων και λοιπών (συν. 2),  στη δικάσιµο της 22-09-2020 και σε κάθε µετ' αναβολής δι-

κάσιµο αυτής, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόµνηµα  και εν ανάγκη συµπληρω-

µατικό υπόµνηµα αντικρούσεως, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και θα

ενηµερώσει τον ∆ήµο για την πορεία της υποθέσεως.  Για τον λόγο αυτό ο Προεδρεύων προτείνει

τον ορισµό του δικηγόρου Κορίνθου κ. Κονοµόδη ∆ηµήτριου. 

      Στο σηµείο  αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευµατικός Α.,  και λέει ότι διαφωνεί και ψηφίζει αρνητι-

κά για τον εν λόγω ορισµό δικηγόρου,  καθώς θεωρεί ότι πρέπει να ορισθεί η δικηγόρος Κορίνθου

κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, η οποία  είχε εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κορινθίων σε αντίστοιχη  αγωγή

των ανωτέρω αντιδίκων για το ίδιο ζήτηµα.   

       Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισή-

γηση του Προέδρου, την ανωτέρω απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Τρίπολης, τις διατάξεις του

άρθρου 72 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετι-

κή νοµοθετική διάταξη, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

       Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆ήµου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τον δικηγόρο Κο-

ρίνθου κ.Κονοµόδη ∆ηµήτριο, στον οποίο δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να παρασταθεί

ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά την επανάληψη της συζήτησης της µε αριθµό κα-

ταχώρησης  ΑΓΠΡ62/22-7-2016 προσφυγής  της  Κ/Ξ  «Τσαούσης  Ι.  Τιµολέων  – Γκίκας  Κ.  Πανα-

γιώτης» κατόπιν της υπ'αριθµ.  Α162/2020 Απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Τρίπολης,  στη δι-

κάσιµο της 22-09-2020 και σε κάθε µετ' αναβολής δικάσιµο αυτής, να συντάξει, υπογράψει και κα-

ταθέσει σχετικό υπόµνηµα  και εν ανάγκη συµπληρωµατικό υπόµνηµα αντικρούσεως, να παρακο-

ΑΔΑ: ΩΛ03ΩΛ7-8ΘΗ



λουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και να ενηµερώσει τον ∆ήµο για την πορεία της υπο-

θέσεως.

         Η αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου  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 (ποσό αµοιβής για την εν λόγω υπόθεση: 422,84€).

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 43/4  10  /2020.-  

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 16-09-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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