
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 45 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  28-9-2020 

 

    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 28η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 9:00 

σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 28704/24-9-2020 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. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

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

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Πούρος Γεώργιος.  

 

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

       ΑΠΟΦΑΣΗ 443η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για τo 25ο θέμα της ημερήσιας 
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διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» 

υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την με αριθμό 464/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με 

την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος Κορίνθου κ. Παπαβενετίου 

Αγγελική, με εντολή να εκπροσωπήσει το Δήμο κατά την εκδίκαση της με αριθμό καταχώρησης 

ΠΡ6/13-5-2015 προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου της 

Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΚΕΝΤΡΟ 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Α.Μ.Κ.Ε. κατά Δήμου Κορινθίων.  Ακολούθως 

θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την ως άνω αναφερόμενη προσφυγή, καθώς και την υπ' 

αριθμ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 28682/24-9-2020 επιστολή της κ. Παπαβενετίου Αγγελικής, η 

οποία έχει ως εξής:   

 
«…Με την με αρ. 28/464/2018 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Κορινθίων, που εξεδόθη σε έγκριση 
της με αρ. 33670/2018 Απόφασης Δημάρχου, ορίστηκα Πληρεξούσια Δικηγόρος του ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για να τον εκπροσωπήσω στην ανοιγείσα με την με αρ. καταχ. 6/2015 Προσφυγή της 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ δίκη, προβαίνοντας στις απαραίτητες προς τούτο ενέργειες. 
Με την παρούσα σας αποστέλλω συνημμένως οικονομική προσφορά μου για τον χειρισμό 
της εν λόγω προσφυγής, που συζητείται την 8/10/2020 στο Μον/λές Δ/κό Πρωτοδικειιο Κορίνθου, 
δεδομένου της σοβαρότητας αυτής και της μεγάλης δυσχέρειας που παρουσιάζει στον χειρισμό της 
(όπως προέκυψε από την μελέτης της) και λόγω του ότι το πολύ χαμηλό ποσό καθαρής αμοιβής 
που απομένει από το γραμμάτιο δεν καλύπτει την απαιτούμενη απασχόληση (ίδετε τα αναφερόμενα 
αναλυτικά στην συνημμένη προσφορά μου), για τις δικές σας ενέργειες. 
Σημειώνω ότι κατά τον χρόνο ανάθεσης σ΄ εμένα της υπόθεσης δεν ζητήθηκε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ….» 

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

πρέπει να επικαιροποιηθεί η με αριθμό 464/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού της 

ως άνω δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στην εν λόγω προσφυγή και να τροποποιηθεί 

ως προς τον τρόπο καθορισμού της αμοιβής της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, σύμφωνα με τα 

όσα αιτείται στην ως άνω επιστολή της.  

 

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

εισήγηση του Προέδρου, την υπ' αριθμ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 28682/24-9-2020 επιστολή 

της κ. Παπαβενετίου Αγγελικής, την με αριθμό καταχώρησης ΠΡ6/13-5-2015 προσφυγής ενώπιον 

του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με 

την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

Α.Μ.Κ.Ε. κατά Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, 

το άρθρο 244Α του Ν.3852/2010, παρ.6., όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική 

νομοθετική διάταξη 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

     Α.- Επικαιροποιεί την με αριθμό 464/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, 

σύμφωνα με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Κορίνθου 
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κ. Παπαβενετίου Αγγελική, και της δίνει εκ νέου ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να παρασταθεί 

ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την εκδίκαση της με αριθμό 

καταχώρησης δικογράφου ΠΡ6/13-5-2015 προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Κορίνθου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- 

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Α.Μ.Κ.Ε. κατά Δήμου Κορινθίων και 

κατά της με αριθμ. πρωτ. 17037/29-4-2015 πράξεως του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας της 

Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, καθώς και κάθε άλλης συναφούς 

προς αυτήν πράξεως, κατά τη δικάσιμο της 8-10-2020 ή και σε κάθε μετ' αναβολής δικάσιμο αυτής, να 

συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα – προτάσεις, να παρακολουθήσει την έκδοση 

της σχετικής απόφασης και να ενημερώσει τον Δήμο σχετικά. 

  Β.- Τροποποιεί την με αριθμό 464/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων ως 

προς τον καθορισμό της αμοιβής της ως άνω δικηγόρου, ως εξής: 

   Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, δεδομένου ότι η εν λόγω υπόθεση παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία 

στον χειρισμό της, διότι τα νομικά θέματα, τα οποία τίθενται, είναι περίπλοκα και δυσχερή, και 

ειδικότερα αφορά προσφυγή κατά της προσβαλόμενης πράξης – ειδοποίησης για τακτοποίηση 

αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, με την οποία η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ κλήθηκε να καταβάλλει 

ως αχρεωστήτως ληφθέν το ποσό των 24.898,00€ για το επίδομα ΒΝΚ, που χορηγήθηκε από την 

οικεία Δ/νση του Δήμου Κορινθίων το διάστημα 2-8-2007 έως 28-2-2012 για επιδοματούχο, ποσό το 

οποίο αναφέρεται ότι έχει εισπραχθεί δύο φορές, β)η απασχόληση που θα απαιτηθεί για τη μελέτη του 

εν γένει χειρισμού της υπόθεσης αυτής (το εν λόγω δικόγραφο αριθμεί 30 σελίδες) είναι πολύωρη και 

σίγουρα δεν καλύπτεται σε καμία περίπτωση από το καθαρό ποσό αμοιβής που απομένει από τα 

γραμμάτια του Δ.Σ.Κ., δεδομένου ότι για την προετοιμασία και τη συζήτησή της θα απαιτηθεί να 

μελετηθεί μεγάλος όγκος αλληλογραφίας μεταξύ των υπηρεσιών, που έχουν αναμιχθεί στην υπόθεση 

αυτής (επισημαίνεται ότι έχει επιληφθεί και το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, το οποίο κάλεσε το Τμήμα 

Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου να προβεί στις προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία 

ενέργειες) και γ)εκτός από τα διοικητικού δικαίου ζητήματα, με την εν λόγω προσφυγή τίθενται και 

δυσχερή θέματα αστικού δικαίου (όπως η ικανότητα για δικαιοπραξία), θα καθοριστεί με απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 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 45/443/2020.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 29-9-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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