
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 15 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 8-4-2021 

 

    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. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/02.04.2021 (ΦΕΚ 1308/03.04.2021 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 τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 

2021 και ώρα 06:00 έως και έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. 

πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 154/οικ. 6020/05.04.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' 

αριθ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε δια περιφοράς, 

με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, σήμερα 

την 8η Απριλίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και ώρα από 10:30 έως 11:30, σε έκτακτη 

συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 9061/7-4-2021 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. 

     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 ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, έξι (6) 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)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος, 6)Πλατής Σπυρίδων. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/442516/
https://dimosnet.gr/blog/laws/443092/
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 Α π ό ν τ ε ς  

1)Κόλλια Κωνσταντίνα, 2)Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Ταγαράς Βασίλειος. 

 

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

     Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της 

συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη 

γνωμοδότησης σχετικά με υπόθεση αίτησης ακύρωσης του Δήμου Κορινθίων και λοιπών ενώπιον του 

ΣτΕ κατά αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου», διότι η συζήτηση της 

αριθ. Ε2982/2018 αίτησης ακύρωσης συζητείται ενώπιον του ΣτΕ Δ΄ Τμήμα στις 13-4-2021. 

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

συζήτησης του ανωτέρω θέματος. 

   ΑΠΟΦΑΣΗ 136η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τo μοναδικό θέμα 

της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης 

σχετικά με υπόθεση αίτησης ακύρωσης του Δήμου Κορινθίων και λοιπών ενώπιον του ΣτΕ 

κατά αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου» θέτει υπόψη των 

μελών της Επιτροπής την από 7-4-2021 εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:  

 

Εισήγηση σχετικά με παραίτηση από ένδικο μέσο: 

 

Ο Δήμος Κορινθίων, ο Δήμος Τρίπολης και διάφοροι σύλλογοι, όπως οι «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΧΩΡΙΟΥ  ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗΣ  «Η  ΑΝΑΛΗΨΙΣ», 

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΣΕΑΤΩΝ» και «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» άσκησαν την υπ’ αριθ. Ε2982/2018 αίτηση 

ακυρώσεως κατά α) της με αριθ. 1387/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Πελοποννήσου με θέμα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με 

ΣΔΙΤ: Υποβολή Εγγράφων και Στοιχείων του άρθρου 23 της Διακήρυξης Β.ΙΙ Φάσης (Πρόσκληση 

Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών – ΠΥΔΠ)» του Διαγωνισμού – Παροχή Συναίνεσης για την 

υπογραφή των Παρεπόμενων Εγγράφων και της Σύμβασης Σύμπραξης. Έγκριση Ενεργειών κ. 

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή. Ορισμός αντικλήτου, 

Εκπροσώπου Περιφέρειας Πελοποννήσου και Αναπληρωτή αυτού (α.π 153098/36766) και β) της 

με αρ. 1210/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με θέμα: 

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ: Λήψη απόφασης 

επί εγγράφων και λοιπών στοιχείων που υποβλήθηκαν από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) 

στο πλαίσιο της παρ. 3 του άρθρου 23 της Διακήρυξης Β.ΙΙ Φάσης του Διαγωνισμού (Πρόκληση 

Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών) καθώς και επί αιτήματος αντικατάστασης συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων (μελετητών) και ενεργοποίησης των διαδικασιών της παραγράφου 5 του άρθρου 9 

της Διακήρυξης Β.ΙΙ Φάσης κα του Ν. 2882/2001». Η αίτηση αυτή συζητείται μετά από αναβολές, 

στις 13-4-2021 ενώπιον του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ. 

Για την σκοπιμότητα και τη νομική βάση της αίτησης αυτής, προτείνω να δοθεί ανάθεση σε 

δικηγόρο, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ι Ν. 3852/2010, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για 

την δυνατότητα και την διαδικασία παραίτησης από το συγκεκριμένο ένδικο μέσο, δεδομένων των 

τελευταίων εξελίξεων σχετικά με το έργο ΣΔΙΤ, την έναρξη υλοποίησης του και την απόρριψη 

προηγηθείσας αίτησης αναστολής κατά της ΑΕΠΟ του έργου με απόφαση της Επιτροπής 

Αναστολών του ΣτΕ. Εν όψει αυτών, προτείνω, λόγω της εμπειρίας της, την Δικηγόρο Αθηνών, 

Κυριακή Α. Δικαιάκου (ΑΜ ΔΣΑ 21855), κάτοχο μεταπτυχιακών τίτλων στο Αστικό Δίκαιο και στο 

ΑΔΑ: 6Π6ΦΩΛ7-Κ2Γ



 

Ευρωπαϊκό Δίκαιο και εξειδικευθείσα στο δίκαιο περιβάλλοντος, κάτοικο Αθηνών (Πινδάρου 5, τηλ. 

2103639660, info@neolaw.gr).  

 

  Ο κ. Σταυρέλης δήλωσε γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα εξής: «Ουδέποτε είχα 

συμμετάσχει στη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ορισμού δικηγόρου για το Συμβούλιο 

της Επικρατείας». 

Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Μπίτζιος, Πούρος, Σταυρέλης  και 

Πλατής δήλωσαν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως  ψηφίζουν θετικά. 

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας 

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τη δικηγόρο Αθηνών κ. Κυριακή Α. 

Δικαιάκου, στην οποία δίνει ρητή εντολή να συντάξει εμπρόθεσμα γνωμοδότηση προς το Δήμο 

Κορινθίων σχετικά με την δυνατότητα και την διαδικασία παραίτησης του Δήμου Κορινθίων από 

την υπ’ αριθ. Ε2982/2018 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά α) 

της με αριθ. 1387/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου με 

θέμα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ: Υποβολή 

Εγγράφων και Στοιχείων του άρθρου 23 της Διακήρυξης Β.ΙΙ Φάσης (Πρόσκληση Υποβολής 

Δεσμευτικών Προσφορών – ΠΥΔΠ)» του Διαγωνισμού – Παροχή Συναίνεσης για την υπογραφή 

των Παρεπόμενων Εγγράφων και της Σύμβασης Σύμπραξης. Έγκριση Ενεργειών κ. 

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή. Ορισμός αντικλήτου, 

Εκπροσώπου Περιφέρειας Πελοποννήσου και Αναπληρωτή αυτού (α.π 153098/36766) και β) της 

με αρ. 1210/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με θέμα: 

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ: Λήψη απόφασης 

επί εγγράφων και λοιπών στοιχείων που υποβλήθηκαν από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) 

στο πλαίσιο της παρ. 3 του άρθρου 23 της Διακήρυξης Β.ΙΙ Φάσης του Διαγωνισμού (Πρόκληση 

Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών) καθώς και επί αιτήματος αντικατάστασης συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων (μελετητών) και ενεργοποίησης των διαδικασιών της παραγράφου 5 του άρθρου 9 

της Διακήρυξης Β.ΙΙ Φάσης κα του Ν. 2882/2001», η οποία συζητείται στις 13-4-2021 ενώπιον του 

Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ, δεδομένων των τελευταίων εξελίξεων σχετικά με το έργο ΣΔΙΤ, την έναρξη 

υλοποίησης του και την απόρριψη προηγηθείσας αίτησης αναστολής κατά της ΑΕΠΟ του έργου με 

απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, σύμφωνα με όσα ακριβώς και αναλυτικά 

αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης. 
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    Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα υπολογισθεί με ώρες απασχόλησης και 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  15/136/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 8-4-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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