
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 34 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 2-8-2022 

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 2α Αυγούστου 2022, 

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

πρωτ. 30949/29-7-2022 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 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)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Κυριαζής 

Αντώνιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

        1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Ζώγκος Ανδρέας, 4)Κορδώσης Χρήστος. 

 

       Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

        Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 

 

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

        ΑΠΟΦΑΣΗ 465η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός 
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πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στα μέλη 

την υπ’αριθμ. 31/391/2022 Απόφαση αυτών περί Αναγκαιότητας ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου 

του Δήμου για υπόθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, και 

συγκεκριμένα για τη σύνταξη γνωμοδότησης και την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων για την υπόθεση των εξώδικων προσκλήσεων – καταγγελιών της 

εταιρείας με την επωνυμία «Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε.» αναφορικά με χορηγηθείσες (κατά το 

παρελθόν) οικοδομικές άδειες της εταιρείας με την επωνυμία «Korinthian Palace AE», η οποία 

κοινοποιήθηκε  στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων με την εντολή να 

εκδώσει την απαιτούμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου 

του Δήμου για τη σύνταξη γνωμοδότησης για την ανωτέρω υπόθεση, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 

πρωτ.19805/9-6-2022 πρωτογενές αίτημα δαπάνης και το υπ’αριθμ.πρωτ.20773/14-6-2022 

τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την αμοιβή 

νομικού για την ως άνω υπόθεση, τα οποία υπέβαλε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 

Δήμου Κορινθίων προς την εν λόγω Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων. 

         Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των μελών την υπ’αριθμ. 906/2022 Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία εξεδόθη σχετικά από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και 

προτείνει,  προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου,  τον ορισμό του δικηγόρου 

Κορίνθου κ.Βαγγόπουλου Ανδρέα  για την σύνταξη της εν λόγω γνωμοδότησης. 

 

         Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπ’όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’αριθμ. 

31/391/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 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 έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

         Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τον κ.Βαγγόπουλο Ανδρέα του 

Θεοδώρου, δικηγόρο Κορίνθου, στον οποίο δίνει ρητή εντολή προκειμένου για την σύνταξη 

γνωμοδότησης και την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου 

Κορινθίων για την υπόθεση των εξώδικων προσκλήσεων – καταγγελιών της εταιρείας με την 

επωνυμία «Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε.» αναφορικά με χορηγηθείσες (κατά το παρελθόν) 

οικοδομικές άδειες της εταιρείας με την επωνυμία «Korinthian Palace AE», όπως ακριβώς και 

αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσης. 

         Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα γίνει 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. 
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          Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων 

οικονομικού έτους 2022 με Κ.Α. 00.6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων»  

(Α.Α.Υ. 906 /2022). 

 

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/465/2022.- 

 

                                                                       Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 02-08-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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