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Αριθµός Πρακτικού 45

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  28-9-2020

    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 28η Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα 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 ∆ήµου

Κορινθίων.

     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)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 ∆ηµήτριος, 2)Πούρος Γεώργιος. 

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

       ΑΠΟΦΑΣΗ 44  8  η  : Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για τo 25ο θέµα της ηµερήσιας

διάταξης  «Ορισµός πληρεξούσιων δικηγόρων, συµβολαιογράφων, δικαστικών επιµελητών»

ΑΔΑ: ΨΕΧΛΩΛ7-ΙΨΜ



θέτει υπ'όψιν της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής : 

1. Την υπ'αριθµ. 43/412/14-9-2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί ορισµού του κ.Τράκα

Αντώνιου  ως  πληρεξούσιου  δικηγόρου  για  την  εκπροσώπηση  του  ∆ήµου  στην  εκδίκαση  της  µε

αριθµό  κατάθεσης  Ε766/2020  έφεσης  ενώπιον  του  Συµβουλίου  της  Επικρατείας  των  Στέφανου

Ορφανού  και λοιπών (σύνολο 7) κατά της µε αριθµό  Α248/2019 απόφασης ∆ιοικητικού  Εφετείου

Τρίπολης  και  κατά  ∆ήµου  Κορινθίων,  περί  ακύρωσης  και  εξαφάνισης  της  αριθµ.  Α248/2019

απόφασης  ∆ιοικητικού  Εφετείου  Τρίπολης,  γενοµένων  δεκτών  τόσο  της  µε  αριθµό  καταχώρησης

ΑΚ189/5-12-2018  αίτησης  ακύρωσης  όσο  και  των  µε  αριθµό  καταχώρησης  ΠΛ1/7-1-2019

πρόσθετων  λόγων  ακυρώσεως  κατά  α)της  υπ'  αριθµ.167/2017  άδειας  δόµησης  της  ∆/νσης

Υπηρεσίας ∆όµησης (τµήµα έκδοσης αδειών δόµησης) του ∆ήµου Κορινθίων, β)της υπ' αριθµ. πρωτ.

646/8-1-2014 βεβαίωσης χρήσεων γης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας - Τµήµα

Πολεοδοµίας - Υπηρεσία Πολεοδοµικών Εφαρµογών & Μελετών του ∆ήµου Κορινθίων,  γ)της υπ'

αριθµ. 388/25-10-2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κορινθίων περί έγκρισης

χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχηµάτων µονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδοµήσιµων

δηµοτικών  αποβλήτων  στην  περιοχή  “Μπούρµπερι”  Εξαµιλίων  της  ∆.Ε.  Κορίνθου,  δ)κάθε  άλλης

συναφούς πράξης ή παράλειψης, προγενέστερης ή µεταγενέστερης της διοίκησης,

2. Το γεγονός ότι η δικάσιµος της ως άνω έφεσης έχει οριστεί για τις 23-9-2020,

3. Το  γεγονός  ότι  για  την  κατάθεση  φακέλου  και  υποµνήµατος  και  για  την  παράσταση  στο

ανωτέρω  δικαστήριο  του  πληρεξούσιου  δικηγόρου  του  ∆ήµου  απαιτείται  συµβολαιογραφικό

πληρεξούσιο του ∆ηµάρχου Κορινθίων προς τον δικηγόρο, 

    και  ακολούθως  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 απειλείται

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, το γεγονός ότι η Οικονοµική Επιτροπή δεν έχει τα

χρονικά  περιθώρια  για  να  συνεδριάσει  προκειµένου  να  ορίσει  πληρεξούσιο  συµβολαιογράφο  του

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

γνώµονα τα συµφέροντα του ∆ήµου, µε την υπ' αριθµ. Πρωτ.27762/16-09-2020 (Α∆Α: 6∆ΠΓΩΛ7-Ι3Β)

απόφαση  ∆ηµάρχου,  ορίστηκε  πληρεξούσια  συµβολαιογράφος  του  ∆ήµου  Κορινθίων  η

συµβολαιογράφος  Κορίνθου  κ.Κουτάτζη  Στυλιανή,  µε  την  εντολή  να  προχωρήσει  στην  σύνταξη

συµβολαιογραφικού  πληρεξουσίου  για  την  εκπροσώπηση  του  ∆ήµου  Κορινθίων  από  τον  ήδη

ορισθέντα, δυνάµει της µε αριθµό 43/412/14-9-2020 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής, πληρεξούσιο

δικηγόρο κ.Τράκα Αντώνιο, στον οποίο θα δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα :

  Να  παρασταθεί  ενώπιον  του   Συµβουλίου  της  Επικρατείας  κατά  την  εκδίκαση  της  µε  αριθµό

κατάθεσης δικογράφου Ε766/2020 Έφεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας των Στέφανου

Ορφανού  και  λοιπών  (σύνολο  7) κατά  της  µε  αριθµό  Α248/2019 απόφασης  ∆ιοικητικού  Εφετείου

ΑΔΑ: ΨΕΧΛΩΛ7-ΙΨΜ



Τρίπολης  και  κατά  ∆ήµου  Κορινθίων,  περί  ακύρωσης  και  εξαφάνισης  της  αριθµ.  Α248/2019

απόφασης  ∆ιοικητικού  Εφετείου  Τρίπολης,  γενοµένων  δεκτών  τόσο  της  µε  αριθµό  καταχώρησης

ΑΚ189/5-12-2018 αίτησης ακύρωσης όσο και των µε αριθµό καταχώρησης ΠΛ1/7-1-2019 πρόσθετων

λόγων ακυρώσεως κατά α)της υπ' αριθµ.167/2017 άδειας δόµησης της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης

(τµήµα  έκδοσης  αδειών  δόµησης)  του  ∆ήµου  Κορινθίων,  β)της  υπ'  αριθµ.  πρωτ.  646/8-1-2014

βεβαίωσης χρήσεων γης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας - Τµήµα Πολεοδοµίας -

Υπηρεσία Πολεοδοµικών Εφαρµογών & Μελετών του ∆ήµου Κορινθίων, γ)της υπ' αριθµ. 388/25-10-

2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κορινθίων περί έγκρισης χορήγησης άδειας

εισόδου-εξόδου  οχηµάτων  µονάδας  επεξεργασίας  οργανικών  βιοαποδοµήσιµων  δηµοτικών

αποβλήτων  στην  περιοχή  “Μπούρµπερι”  Εξαµιλίων  της  ∆.Ε.  Κορίνθου,  δ)κάθε  άλλης  συναφούς

πράξης ή παράλειψης, προγενέστερης ή µεταγενέστερης της διοίκησης,  κατά τη δικάσιµο της 23-9-

2020 ή και σε κάθε µετ'  αναβολής  δικάσιµο αυτής, να  συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό

υπόµνηµα – προτάσεις, σύµφωνα µε όσα ορίζει ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας.

      Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της ανωτέρω απόφασης ∆ηµάρχου Κορινθίων,

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει.

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

του  Προέδρου,  την  υπ'αριθµ.43/412/14-9-2020  απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  την  υπ'αριθµ.

Πρωτ.27762/16-09-2020 (Α∆Α: 6∆ΠΓΩΛ7-Ι3Β) απόφαση του ∆ηµάρχου Κορινθίων, τις διατάξεις της

παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Π.∆.80/2016, όπως ισχύει, τις διατάξεις του

άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.3463/2006 και του Ν.4555/2018

όπως ισχύουν,  καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νοµοθετική διάταξη, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Εγκρίνει  την  υπ' αριθµ. Πρωτ.27762/16-09-2020 (Α∆Α: 6∆ΠΓΩΛ7-Ι3Β) απόφαση του ∆ηµάρχου

Κορινθίων,  µε θέµα: Ορισµός πληρεξούσιας Συµβολαιογράφου του ∆ήµου Κορινθίων,  µε την οποία

ορίστηκε  πληρεξούσια  συµβολαιογράφος  του  ∆ήµου  Κορινθίων  η  συµβολαιογράφος  Κορίνθου

κ.Κουτάτζη Στυλιανή, µε την εντολή να προχωρήσει στην σύνταξη συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου

για  την  εκπροσώπηση  του  ∆ήµου  Κορινθίων  από  τον  ήδη  ορισθέντα,  δυνάµει  της  µε  αριθµό

43/412/14-9-2020 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής, πληρεξούσιο δικηγόρο κ.Τράκα Αντώνιο, στον

οποίο θα δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα :

   Να  παρασταθεί  ενώπιον  του   Συµβουλίου  της  Επικρατείας  κατά  την  εκδίκαση  της  µε  αριθµό

κατάθεσης δικογράφου Ε766/2020 Έφεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας των Στέφανου

Ορφανού  και  λοιπών  (σύνολο  7)  κατά  της  µε  αριθµό  Α248/2019 απόφασης  ∆ιοικητικού  Εφετείου

Τρίπολης και κατά ∆ήµου Κορινθίων, περί ακύρωσης και εξαφάνισης της αριθµ. Α248/2019 απόφασης

∆ιοικητικού  Εφετείου  Τρίπολης, γενοµένων δεκτών τόσο της µε αριθµό καταχώρησης  ΑΚ189/5-12-

2018 αίτησης  ακύρωσης  όσο  και  των  µε  αριθµό  καταχώρησης  ΠΛ1/7-1-2019 πρόσθετων  λόγων

ΑΔΑ: ΨΕΧΛΩΛ7-ΙΨΜ



ακυρώσεως κατά α)της υπ' αριθµ.167/2017 άδειας δόµησης της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης (τµήµα

έκδοσης αδειών δόµησης) του ∆ήµου Κορινθίων, β)της υπ'  αριθµ. πρωτ. 646/8-1-2014 βεβαίωσης

χρήσεων γης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας - Τµήµα  Πολεοδοµίας  - Υπηρεσία

Πολεοδοµικών  Εφαρµογών  &  Μελετών  του  ∆ήµου  Κορινθίων,  γ)της  υπ'  αριθµ.  388/25-10-2017

απόφασης  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  του  ∆ήµου  Κορινθίων  περί  έγκρισης  χορήγησης  άδειας

εισόδου-εξόδου  οχηµάτων  µονάδας  επεξεργασίας  οργανικών  βιοαποδοµήσιµων  δηµοτικών

αποβλήτων  στην  περιοχή  “Μπούρµπερι”  Εξαµιλίων  της  ∆.Ε.  Κορίνθου,  δ)κάθε  άλλης  συναφούς

πράξης ή παράλειψης, προγενέστερης ή µεταγενέστερης της διοίκησης,  κατά τη δικάσιµο της 23-9-

2020 ή  και σε κάθε µετ'  αναβολής δικάσιµο αυτής, να συντάξει,  υπογράψει και καταθέσει σχετικό

υπόµνηµα – προτάσεις, σύµφωνα µε όσα ορίζει ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας,   όπως ακριβώς

και αναλυτικά περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσης.

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

       Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 45/44  8  /2020.-  

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 08-10-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: ΨΕΧΛΩΛ7-ΙΨΜ
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