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Αριθμός Πρακτικού 8 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 3-3-2021 

 

    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'  αριθ. 

Δ1αΓ.Π.οικ.9147/10-02-2021(ΦΕΚ 534/10.02.2021-τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης: 

“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 

11Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00”, της υπ' αριθ. 

Δ1αΓ.Π.οικ.9769/12-02-2021(ΦΕΚ 586/ 13.02.2021 -τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης: 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1αΓ.Π.οικ. 9147/10-02-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης : 

“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 

11Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00” (Β' 534), την υπ’ 

αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' 

αριθ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών συvεδρίασε μέσω 

τηλεδιάσκεψης σήμερα την 3η Μαρτίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:00, σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 5760/26-02-2021 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 
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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 

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

Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Ταγαράς Βασίλειος, 8)Πλατής 

Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 

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

   ΑΠΟΦΑΣΗ 80η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός 

πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη των 

μελών της Επιτροπής την υπ' αριθ. πρωτ. 5866/1-3-2021 εισήγηση των Τμήματος Αιρετών Οργάνων 

της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, η οποία έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για σύνταξη γνωμοδότησης 

Σχετ.: 1)Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4207/10-2-2021 έγγραφο της εταιρείας ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ. 

           2)Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4447/12-2-2021 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του ΤΕΒΑ. 

 

 Με αφορμή τα ανωτέρω σχετικά, που αφορούν σε καταγγελία για υπόθεση δημόσιας 

σύμβασης του διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ΤΩΝ 

ΕΤΑΙΡΩΝ/ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 προϋπολογισμού μελέτης 2.381.168,84€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), και λόγω του ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση άνω των ορίων, 

χρηματοδοτούμενη (κι ως εκ τούτου με κίνδυνο απώλειας της χρηματοδότησης του Δήμου Κορινθίων 

σε περίπτωση καθυστερήσεων και σφαλμάτων), επιπλέον πρόκειται για μια διαγωνιστική διαδικασία 

στην οποία έχουν γίνει διάφορες νομικές ενέργειες από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, και 

λόγω του ότι η υπηρεσία μας δεν έχει την απαιτούμενη εξειδίκευση προκειμένου να εξετάσει τα νομικά 

ζητήματα που τίθεται στα ως άνω σχετικά έγγραφα και να απαντήσει εμπεριστατωμένα στην σχετική 

καταγγελία, παρακαλούμε για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, για την σύνταξη 

γνωμοδότησης επί των ζητημάτων και καταγγελιών, που τίθενται στα ως άνω σχετικά έγγραφα, 

σχετικά με την εν λόγω δημόσια σύμβαση. 
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Συνημμένα: 

Τα ως άνω αναφερόμενα (1) & (2) σχετικά έγγραφα 

 

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

ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα μελετήσει το φάκελο της ως άνω αναφερόμενης 

δημόσιας σύμβασης και τις σχετικές καταγγελίες της εταιρείας ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. 

και θα συντάξει γνωμοδότηση προς το Δήμο Κορινθίων επί των ζητημάτων και καταγγελιών που 

τίθενται από την εν λόγω εταιρεία.  Για το λόγο αυτό προτείνει τον ορισμό του δικηγόρου Κορίνθου κ. 

Αναστάσιου Κοσμά. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει πως έχει ένσταση στο να οριστεί δικηγόρος για 

μία σύμβαση που έχει ήδη υπογραφεί. 

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την υπ' αριθ. πρωτ. 5866/1-3-2021 εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, τις διατάξεις του 

άρθρου 72 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, 

νομοθετική διάταξη,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλεξ. και Ταγαρά Βασ.) 

 

  Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων το δικηγόρο Κορίνθου κ. Αναστάσιο Κοσμά,  

στον οποίο δίνει ρητή εντολή να συντάξει γνωμοδότηση προς το Δήμο Κορινθίων σχετικά με τις 

καταγγελίες και τα ζητήματα που θέτει η εταιρεία με την επωνυμία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ 

Α.Ε. για υπόθεση δημόσιας σύμβασης του διαγωνισμού του Δήμου Κορινθίων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 

προϋπολογισμού μελέτης 2.381.168,84€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στα υπ΄ αριθμ. πρωτ. 

εισερχομένων εγγράφων 4207/10-2-2021 έγγραφο της εταιρείας ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ 

ΑΕ και 4447/12-2-2021 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του ΤΕΒΑ, σύμφωνα με όσα ακριβώς και 

αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης. 

    Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα υπολογισθεί με ώρες απασχόλησης και, δεδομένου ότι 

απαιτείται εντελώς λεπτομερής και εμπεριστατωμένη μελέτη της νομοθεσίας  και νομολογίας των 

Διοικητικών Εφετείων πανελλαδικά και του Συμβουλίου της Επικρατείας για το δίκαιο των 

συμβάσεων και του προσυμβατικού ελέγχου και μελέτη της διαδικασίας και νομοθεσίας 

χρηματοδότησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Χρηματοδότησης και ιδίως στην υπό κρίση 
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περίπτωση που υφίσταται σύμβαση ποσού 2.381.168,84€ χρηματοδοτούμενη από Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα και όπου έχουν προηγηθεί σύνθετες νομικές (διοικητικές και δικαστικές) ενέργειες 

από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, και επειδή για τη σύνταξη της εν λόγω γνωμοδότησης 

και λόγω των ανωτέρω, υφίσταται ανάγκη απασχόλησης περισσοτέρων ωρών απο αυτές που 

χρειάζονται για τη συνήθη σύνταξη απλής γνωμοδοτήσεως, καθώς θα πρέπει να προστατευθούν 

τα συμφέροντα του Δήμου Κορινθίων λόγω και του μεγάλου ποσού της σύμβασης, 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  8/80/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 3-3-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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