
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 46 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  30-9-2020 

 

    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 30η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 9:00 

σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 29317/29-9-2020 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 η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορίνθου 

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 πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Ταγαράς Βασίλειος, 3)Σταυρέλης  Νικόλαος, 4)Πλατής Σπυρίδων. 

 

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

Στην συνέχεια  ο Πρόεδρος  ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της 
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συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για 

υπόθεση ενστάσεων ενώπιον του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών της εταιρείας 

MA.CON.STRUCTION κατά πράξεων του Δήμου, που αφορούν στο έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ», διότι επίκειται η εξέταση των εν λόγω ενστάσεων στο Τεχνικό Συμβούλιο 

Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου κι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας 

του Δήμου έχει άμεση ανάγκη νομικής υποστήριξης για την υπόθεση αυτή, η οποία είναι εξαιρετικά 

σημαντική για τα συμφέροντα του Δήμου Κορινθίων. 

  Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της συζήτησης 

του ανωτέρω θέματος. 

       ΑΠΟΦΑΣΗ 452η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός 

πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για υπόθεση ενστάσεων ενώπιον του Υπουργού 

Υποδομών & Μεταφορών της εταιρείας MA.CON.STRUCTION κατά πράξεων του Δήμου, που 

αφορούν στο έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ» υπενθυμίζει στα μέλη της 

Επιτροπής την με αριθμό 385/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε 

πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο δικηγόρος Αθηνών κ. Ιωάννης Ν. Γαλενιανός, με εντολή να 

παρέχει νομικές υπηρεσίες προς τον Δήμο Κορινθίων, ήτοι: την μελέτη του φακέλου του έργου 

“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ” και την παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με την 

αντιμετώπιση των υπ' αριθμ. 1)αρ. 20133/14-07-2020 ενστάσεως και 2)αρ.21852/29-07-2020 

ενστάσεων του αναδόχου του ως άνω έργου εταιρείας MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των εγγράφων 

απόψεων του Δήμου επί των ενστάσεων της αναδόχου προς το Τεχνικό Συμβούλιο, που θα συντάξει 

η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων.  Ακολούθως θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την 

υπ' αριθμ. πρωτ. 29335/30-9-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του 

Δήμου, η οποία έχει ως εξής:   

 
ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για παράσταση σε εξέταση ενστάσεων. 
ΣΧΕΤ.: 1)αρ. 1649/20-1-2020 ένσταση της MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
2)αρ. 20133/14-7-2020 ένσταση της MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
3)αρ. 21852/29-7-2020 ένσταση της MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
4)αρ. 519/28-9-2020 πρόσκληση του Τεχνικού Συμβουλίου. 
 
  Κατόπιν των σχετικών 1, 2 & 3 υποβληθέντων ενστάσεων της αναδόχου εταιρείας του έργου 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ» κατά αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και της 
Υπηρεσίας μας, οι οποίες πρόκειται να εξετασθούν από τα αρμόδια όργανα (σχετ. 4 πρόσκληση του 
Τεχνικού Συμβουλίου) και για την ισχυροποίηση των θέσεων του Δήμου λόγω της πολυπλοκότητας 
του θέματος παρακαλούμε για τον ορισμό νομικού συμβούλου για την εξέταση των νέων στοιχείων, 
την προετοιμασίας – έλεγχο – και καθορισμό των τελικών θέσεων του Δήμου για την εκπροσώπηση 
και προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου. 

 
       Ακολούθως ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του 

Δήμου  θα πρέπει, σε συνέχεια και συμπληρωματικά της με αριθμό 385/2020 απόφασης Οικονομικής 
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Επιτροπής, να οριστεί ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο κ. Ιωάννης Ν. Γαλενιανός, ο οποίος, 

συμπληρωματικά με την εντολή που του δόθηκε με την αριθμ. 385/2020 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, και ενόψει της συζήτησης των εν λόγω ενστάσεων στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσιών 

Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 519/28-9-2020 πρόσκλησής του προς 

το Δήμο Κορινθίων, και προκειμένου για την ισχυροποίηση των θέσεων του Δήμου, λόγω της 

πολυπλοκότητας και εξαιρετικής σοβαρότητας του θέματος, θα εξετάσει τα νέα στοιχεία που έχουν 

προκύψει αναφορικά και με τις τρεις ως άνω ενστάσεις και με την πορεία εκτέλεσης του έργου 

γενικά, και θα συνδράμει νομικά τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην προετοιμασία, τον 

έλεγχο και τον καθορισμό των τελικών θέσεων του Δήμου προκειμένου για την προάσπιση των 

συμφερόντων του.  

 

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

εισήγηση του Προέδρου, την υπ' αριθμ. πρωτ. 29335/30-9-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, τις ως άνω αναφερόμενες ενστάσεις της αναδόχου 

εταιρείας, την αριθμ. 385/2020 απόφασή της, 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 

 

  Σε συνέχεια και συμπληρωματικά της με αριθμό 385/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, 

ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου το δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Ν. Γαλενιανό, στον οποίο, 

ενόψει της συζήτησης των α)υπ΄ αριθμ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 1649/20-1-2020, β)υπ΄ αριθμ. 

πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 20133/14-7-2020 και γ)υπ΄ αριθμ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 

21852/29-7-2020 ενστάσεων του αναδόχου του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 

εταιρείας με την επωνυμία MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

ενώπιον του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσιών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ 

αριθμ. 519/28-9-2020 πρόσκλησής του προς το Δήμο Κορινθίων, και προκειμένου για την 

ισχυροποίηση των θέσεων του Δήμου, λόγω της πολυπλοκότητας και εξαιρετικής σοβαρότητας του 

θέματος, δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να εξετάσει τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει 

αναφορικά και με τις τρεις ως άνω ενστάσεις και με την πορεία εκτέλεσης του έργου γενικά, και να 

συνδράμει νομικά τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην προετοιμασία, τον έλεγχο και τον 

καθορισμό των τελικών θέσεων του Δήμου προκειμένου για την προάσπιση των συμφερόντων του. 

  Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα γίνει με ώρες απασχόλησης και, λόγω του ότι η συγκεκριμένη 

υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στο χειρισμό της, λόγω της πολυπλοκότητας και της 

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

       Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 46/452/2020.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 30-9-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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