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Αριθµός Πρακτικού 17

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 23-04-2021

    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, και σύµφωνα µε τις  διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.”∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ'  αριθµ.

∆1α/Γ.Π.οικ. 24489/16.04.2021 (ΦΕΚ 1558/17.04.2021 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 ∆ευτέρα, 19 Απριλίου

2021 και ώρα 06:00 έως και τη Μ. ∆ευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθµ. πρωτ.

∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθµ. 426/

ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών, συvεδρίασε  µέσω τηλεδιάσκεψης

σήµερα την 23η Απριλίου 2021, ηµέρα της εβδoµάδας  Παρασκευή και ώρα  10:00, σε  τακτική

συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. πρωτ. 10114/19-04-2021 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

∆ήµου Κορινθίων.

     Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,

εκλεγµένο µε την υπ' 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 ως άνω 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
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1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα, 5) Πνευµατικός Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος, 

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Παπαδηµητρίου Σωτήριος (αναπληρώνει το τακτικό µέλος Πούρο Γεώργιο και συνδέθηκε κατά την

συζήτηση του 1ου Θέµατος Εκτός ηµερησίας διάταξης), 2)Πλατής Σπυρίδων (συνδέθηκε κατά την

συζήτηση του 1ου Θέµατος Εκτός ηµερησίας διάταξης).

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ 1  76  η  :  Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 17ο θέµα της ηµερήσιας

διάταξης «Ορισµός πληρεξούσιων δικηγόρων, συµβολαιογράφων, δικαστικών επιµελητών»,

υπενθυµίζει στα µέλη την υπ' αριθµ.(ΥΧ)  284/2019 Αίτηση (Άρθρου 4, άρθρου 5 παρ.3 και άρθρου 6

παρ.1 εδ.β' του Ν.3869/2010, ως και του άρθρου 781 Κ.Πολ.∆.) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου,

του Αθανασίου ∆ρόσου του ∆ρόσου Προς-Κατά του ∆ήµου Κορινθίων και λοιπών (σύνολο πέντε), µε

ηµεροµηνία επικύρωσης του προδικαστικού συµβιβασµού ή συζήτησης της προσωρινής διαταγής την

15-07-2019  και χρόνο συζήτησης της  Αίτησης την  07-12-2021.

        Επίσης ο Πρόεδρος υπενθυµίζει στα µέλη την υπ'αριθµ.18/194/2019 Απόφασή τους µε την

οποία  είχε  οριστεί  ως  πληρεξούσια  δικηγόρος  του  ∆ήµου  η  κ.Ψωµά  Χριστίνα  µε  την  εντολή  να

παραστεί  κατά  την  συζήτηση  της  προσωρινής  διαταγής  την  15-07-2019  και  κατά  τον  χρόνο

συζήτησης  της  Αίτησης  την  07-12-2021 ενώπιον  του  αρµόδιου  ∆ικαστηρίου  ή  και  σε  κάθε  µετ'

αναβολή δικάσιµο ήθελε συζητηθεί αυτή,  να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικά υποµνήµατα,

να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης  και να ενηµερώσει τον ∆ήµο Κορινθίων για

την πορεία της υποθέσεως.

        Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των µελών το από 29-12-2020 ενηµερωτικό σηµείωµα

της πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Ψωµά Χριστίνας µε το οποίο ενηµερώνει τον ∆ήµο Κορινθίων για

την παύση της δικηγορικής της ιδιότητας λόγω εισαγωγής της από το νέο έτος στην Εθνική Σχολή

∆ικαστικών Λειτουργών  και εισηγείται,  προκειµένου να υποστηριχθούν  τα συµφέροντα του ∆ή-

µου, να ανακληθεί ο ορισµός της κ.Ψωµά Χριστίνας για την παράσταση και κατάθεση υποµνήµα-

τος  κατά τον χρόνο συζήτησης την 07-12-2021, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, της  εν λόγω

υπ'  αριθµ.(ΥΧ)  284/2019  Αίτησης  (Άρθρου  4,  άρθρου  5  παρ.3  και  άρθρου  6  παρ.1  εδ.β'  του

Ν.3869/2010, ως και του άρθρου 781 Κ.Πολ.∆.) του Αθανασίου ∆ρόσου του ∆ρόσου Προς-Κατά του

∆ήµου Κορινθίων και λοιπών (σύνολο πέντε),  και να οριστεί έτερος δικηγόρος, αντί αυτής. Για τον

λόγο δε αυτόν προτείνει τον ορισµό της δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Γιώτη Μαρίας.

        Η Οικονοµική  Επιτροπή   κατόπιν διαλογικής  συζήτησης  µέσω  τηλεδιάσκεψης και έχοντας

υπ'όψιν την ανωτέρω  εισήγηση  του  Προέδρου,  το  εν λόγω  δικόγραφο,  την υπ'αριθµ.18/194/2019

Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  το  από  29-12-2020 ενηµερωτικό  σηµείωµα  της  πληρεξούσιας
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δικηγόρου κ.Ψωµά Χριστίνας,  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

       Α.- Ανακαλεί τον ορισµό της πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Ψωµά Χριστίνας κατόπιν της υπ'αριθµ.

18/194/20219 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής,  για την παράσταση και κατάθεση υποµνήµατος

κατά  τον  χρόνο  συζήτησης  την  07-12-2021, ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Κορίνθου,  της  υπ'  αριθµ.

(ΥΧ)284/2019 Αίτησης (Άρθρου 4, άρθρου 5 παρ.3 και άρθρου 6 παρ.1 εδ.β' του Ν.3869/2010, ως

και του άρθρου 781 Κ.Πολ.∆.),του Αθανασίου ∆ρόσου του ∆ρόσου Προς-Κατά του ∆ήµου Κορινθίων

και λοιπών (σύνολο πέντε), λόγω  παύσης της δικηγορικής της ιδιότητας.

        Β- Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο

στο Πρωτοδικείο Κορίνθου  κ.Γιώτη Μαρία  στην  οποία δίνει εντολή  να παραστεί κατά την συζήτηση

της εν λόγω υπ'αριθµ.(ΥΧ)284/2019 Αίτησης (Άρθρου 4, άρθρου 5 παρ.3 και άρθρου 6 παρ.1 εδ.β'

του Ν.3869/2010, ως και του άρθρου 781 Κ.Πολ.∆.), του Αθανασίου ∆ρόσου του ∆ρόσου Προς-Κατά

του  ∆ήµου  Κορινθίων  και  λοιπών  (σύνολο  πέντε),   την  07-12-2021 ενώπιον  του  αρµόδιου

∆ικαστηρίου ή και σε κάθε µετ' αναβολής δικάσιµο ήθελε συζητηθεί αυτή,  να συντάξει, υπογράψει και

καταθέσει  σχετικό  υπόµνηµα,  να  παρακολουθήσει  την  έκδοση  της  σχετικής  απόφασης   και  να

ενηµερώσει τον ∆ήµο Κορινθίων για την πορεία της υποθέσεως.

       Η αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, λόγω της ιδιαιτερότητας του ζητήµατος (οφειλή προς δήµους

και ένταξης στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών του Ν.3869/2010) και των ωρών που θα απαιτηθούν για

την σύνταξη των προτάσεων και την συγκρότηση του φακέλου,  θα καθοριστεί µε απόφαση ∆ηµοτικού

Συµβουλίου, σύµφωνα και µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν.3463/ 2006, όπως αντικα-

ταστάθηκε και ισχύει. 

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

             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 17/1  7  6  /2021.-  

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 05-05-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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