
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Αριθμός Πρακτικού 11 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 23-3-2021 

 

    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, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.”Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ'   Αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320 (Φ.Ε.Κ.996/ 13-03-2021, Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση: Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και 

τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00, την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148 /οικ. 4600/16-03-

2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 23η Μαρτίου 2021, 

ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 

7373/19-3-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε 

κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις 

για τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. 

       Στην 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 υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 

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 αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.  

     Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα, μέσω τηλεδιάσκεψης, οκτώ (8) 

μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 
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1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Μπίτζιος Δημήτριος, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος, 8)Πλατής 

Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Ζαχαριάς Σπυρίδων. 

 

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 110η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας στις εισηγήσεις για το 8ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» 

θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 20-10-2020 Πράξη της Προέδρου του Γ΄ Τμήματος 

του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας) και την συνημμένη σε 

αυτήν με αριθμό καταχώρησης δικογράφου ΑΚ65/27-6-2019 αίτηση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Τρίπολης της Γεωργίας Πιέτρη και λοιπών (συν. 9) κατά Δήμου Κορινθίων περί ακύρωσης 1)της με 

α/α πράξης 35612/14-5-2019 οικοδομικής άδειας της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) του δήμου 

Κορινθίων με περιγραφή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΗΣΗΣ- ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 

ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, 2)της με α/α πράξης 34369/8-5-2019 προέγκρισης της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) 

του Δήμου Κορινθίων με περιγραφή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΗΣΗΣ- ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ και 3)κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης, προγενέστερης 

ή μεταγενέστερης της διοίκησης, που κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 23-2-2021, 

και της οποίας έχει ορισθεί δικάσιμος στις 30-3-2021. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει 

να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου, ο οποίος θα παρασταθεί κατά την εκδίκαση της ως 

άνω αίτησης ακύρωσης στη δικάσιμο της 30-3-2021 ή και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο, θα 

καταθέσει υπόμνημα – προτάσεις, ως απαιτείται, και θα ενημερώσει τον Δήμο σχετικά.  

Επισημαίνει δε πως για το χειρισμό της εν λόγω υπόθεσης επιβάλλεται ο ορισμός δύο (2) 

πληρεξούσιων δικηγόρων του Δήμου α)για λόγους εξυπηρέτησης λειτουργικών αναγκών και 

σκοπών του Δήμου, καθώς πρόκειται για υπόθεση που αφορά το έργο της κατασκευής γηπέδων 

αντισφαίρισης & ισόγειου αναψυκτήριου με υπόγειο στην περιοχή Αγ. Γεωργίου της πόλης της 

Κορίνθου, και β)εξαιτίας της εξαιρετικής σπουδαιότητας της υπόθεσης για τα συμφέροντα του 

Δήμου, καθώς ο Δήμος έχει ήδη συνάψει συμβάσεις και έχει προβεί σε δαπάνες για την κατασκευή 

του ανωτέρω έργου, όπως επίσης και γ)λόγω της εμπειρίας που απαιτείται σε υποθέσεις 

περιβαλλοντικού και πολεοδομικού χαρακτήρα, καθώς και υποθέσεις διοικητικής φύσης.  Για το 

λόγο αυτό προτείνει τον ορισμό των κ.κ. Γκότση Γεωργίου, δικηγόρου Κορίνθου, και Τράκα 

Αντώνιου, δικηγόρου Αθηνών. 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του ως άνω 

δικαστηρίου στην εν λόγω υπόθεση, θα πρέπει να συνταχθεί ειδικό συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο, που να ορίζει την πληρεξουσιότητα των πληρεξούσιων δικηγόρων του Δήμου για τις 
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απαιτούμενες ενέργειές τους.  Για το λόγο αυτό προτείνει τον ορισμό της συμβολαιογράφου 

Κορίνθου κ. Στυλιανής Κουτάτζη. 

 

        Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το ως άνω αναφερόμενο 

δικόγραφο, την κατεπείγουσα ανάγκη του Δήμου για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την 

ανωτέρω υπόθεση, τον υπό ψήφιση προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2021 και τις 

διατάξεις του Άρθρου 160 του Ν.3463/2006 και της Εγκυκλίου 487/87194 - 11-12-2020 

(ΑΔΑ:Ψ5Ε546ΜΤΛ6-ΒΑ0), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του Ν.4555/2018, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, 

σχετική, νομοθετική διάταξη,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  A.- Ορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους του Δήμου Κορινθίων τους κ.κ. Γκότση Γεώργιο, δικηγόρο 

Κορίνθου, ο οποίος θα ασχοληθεί με τη διοικητική δικονομία, νομοθεσία και νομολογία, που αφορά 

στη λειτουργία των αθλητικών χώρων και στα συγκεκριμένα ζητήματα που προκύπτουν στην με 

αριθμό καταχώρησης ΑΚ65/27-6-2019 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Τρίπολης των Γεωργίας Πιέτρη και λοιπών (σύνολο 9) κατά Δήμου Κορινθίων, και Τράκα Αντώνιο, 

δικηγόρο Αθηνών, ο οποίος θα ασχοληθεί με τη νομοθεσία και νομολογία που αφορά τα 

περιβαλλοντικά και πολεοδομικά ζητήματα που προκύπτουν στην με αριθμό καταχώρησης 

ΑΚ65/27-6-2019 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης των Γεωργίας 

Πιέτρη και λοιπών (σύνολο 9) κατά Δήμου Κορινθίων, και την ειδική νομοθεσία που αφορά στην 

κατασκευή αθλητικών χώρων, στους οποίους πληρεξούσιους δικηγόρους δίνει ρητή εντολή και 

πληρεξουσιότητα από κοινού ή και ξεχωριστά να παρασταθούν στη δικάσιμο της 30-3-2021 ή και σε 

κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Σχηματισμός 

Ακυρωτικής Διαδικασίας) κατά την εκδίκαση της με αριθμό καταχώρησης δικογράφου ΑΚ65/27-6-

2019 αίτησης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης της Γεωργίας Πιέτρη και λοιπών (συν. 9) 

κατά Δήμου Κορινθίων περί ακύρωσης 1)της με α/α πράξης 35612/14-5-2019 οικοδομικής άδειας 

της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) του δήμου Κορινθίων με περιγραφή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΗΣΗΣ- ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, 2)της με α/α πράξης 34369/8-5-

2019 προέγκρισης της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου Κορινθίων με περιγραφή 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΗΣΗΣ- ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ και 

3)κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης, προγενέστερης ή μεταγενέστερης της διοίκησης, να 

καταθέσουν υπόμνημα – προτάσεις, ως απαιτείται, και να ενημερώσουν τον Δήμο σχετικά, όπως 

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται και στο ιστορικό της παρούσης.  Ο ορισμός δύο πληρεξούσιων 

δικηγόρων του Δήμου για το χειρισμό της εν λόγω υπόθεσης κρίνεται επιβεβλημένος α)για λόγους 

εξυπηρέτησης λειτουργικών αναγκών και σκοπών του Δήμου, καθώς πρόκειται για υπόθεση που 

αφορά το έργο της κατασκευής γηπέδων αντισφαίρισης & ισόγειου αναψυκτήριου με υπόγειο στην 

περιοχή Αγ. Γεωργίου της πόλης της Κορίνθου, και β)εξαιτίας της εξαιρετικής σπουδαιότητας της 
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υπόθεσης για τα συμφέροντα του Δήμου, καθώς ο Δήμος έχει ήδη συνάψει συμβάσεις και έχει 

προβεί σε δαπάνες για την κατασκευή του ανωτέρω έργου, όπως επίσης και γ)λόγω της εμπειρίας 

που απαιτείται σε υποθέσεις περιβαλλοντικού και πολεοδομικού χαρακτήρα, καθώς και υποθέσεις 

διοικητικής φύσης. 

  Η αμοιβή των ανωτέρω δικηγόρων, θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τα 

Παραρτήματα, όπως ισχύουν, που συνοδεύουν το Νέο Κώδικα Δικηγόρων (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 εκάστου δικηγόρου για την εν λόγω 

υπόθεση: 422,84€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

  B.- Ορίζει πληρεξούσια συμβολαιογράφο του Δήμου Κορινθίων τη συμβολαιογράφο Κορίνθου κ. 

Κουτάτζη Στυλιανή, στην οποία δίνει εντολή να συντάξει ειδικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, ένα 

πληρεξούσιο για έκαστο των ως άνω δικηγόρων, για την εκπροσώπηση του Δήμου Κορινθίων από  

τους κ.κ. Γκότση Γεώργιο και Τράκα Αντώνιο, με την κάτωθι ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα: 

Α).Παρασταθεί και τον εκπροσωπήσει ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Σχηματισμός 

Ακυρωτικής Διαδικασίας), κατά την δικάσιμο της 30/3/2021 ή και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο, 

αλλά και σε κάθε άλλη δικάσιμο που θα οριστεί από το παραπάνω Δικαστήριο λόγω τυχόν οίκοθεν 

απόσυρσης της υπόθεσης από την ως άνω ρητή δικάσιμο, λόγω των εκτάκτων μέτρων που 

ισχύουν εξαιτίας της πανδημίας της COVID- 19, όπου θα εκδικαστεί η από 25-6-2019 αίτηση 

ακύρωσης (αριθμός καταχώρησης ΑΚ65/27-6-2019), που έχουν ασκήσει οι Γεωργία Πιέτρη του 

Γρηγορίου και λοιποί (σύνολο 9), κάτοικοι Κορίνθου, και που στρέφεται κατά του Οργανισμού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» που εδρεύει στην 

Κόρινθο και εκπροσωπείται νόμιμα από εμένα περί ακύρωσης 1)της με α/α πράξης 35612/14-5-

2019 οικοδομικής άδειας της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου Κορινθίων με περιγραφή 

«Κατασκευή Γηπέδων Αντισφαίρισης – Ισόγειου Αναψυκτηρίου με Υπόγειο», 2)της με α/α πράξης 

34369/8-5-2019 προέγκρισης της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου Κορινθίων με 

περιγραφή «Κατασκευή Γηπέδων Αντισφαίρισης – Ισόγειου Αναψυκτηρίου με Υπόγειο», 3)κάθε 

άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης, προγενέστερης ή μεταγενέστερης της διοίκησης.  

Β).Καταθέσει σχετικό υπόμνημα για τη συζήτηση της παραπάνω υπόθεσης, σύμφωνα με όσα 

ορίζει ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας. 

 

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/110/2021.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 23-3-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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