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Αριθμός Πρακτικού 18
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 10-05-2019
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ.
Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο,
4)Φαρμάκη

Γεώργιο,

5)Ζώγκο

Ανδρέα,

6)Μπάκουλη

Δημήτριο,

7)Νανόπουλο

Βασίλειο,

8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με
τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018
αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 10 η Μαΐου 2019, ημέρα της
εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ.
15623/06-05-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε
κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση
Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδρ.,
5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Μπάκουλης Δημ..
Απόντες
1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων..
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 183η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός
πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στα
μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 31/466/2017 απόφασή τους, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσιος
δικηγόρος του Δήμου ο κ. Γκότσης Γεώργιος με την εντολή να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 05-12-2017 ή και σε κάθε μετ΄ αναβολή
δικάσιμο κατά τη συζήτηση της με αριθμό καταχώρησης ΑΚ102/25-9-2015 αίτησης ακύρωσης της
εταιρείας με την επωνυμία «Ίδρυμα Προστασίας & Ανάδειξης της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της
Κορινθίας» κ.λπ. (σύνολο 3) κατά του Δήμου Κορινθίων κ.λπ., περί ακύρωσης της αριθμ. 136/2013
έγκρισης δόμησης της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κορινθίων και λοιπών
πράξεων, που αφορούν την Εμπορικό Κέντρο Κορίνθου Α.Ε. στο 5 ο χλμ της ΠΕΟ ΚορίνθουΠατρών, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα κ.λπ.. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
του Δήμου κ. Γκότσης ενημέρωσε ότι για την παράστασή του στο εν λόγω δικαστήριο απαιτείται η
σύνταξη ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
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Ο Προέδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να
ορισθεί πληρεξούσιος συμβολαιογράφος του Δήμου για την σύνταξη ειδικού συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου του Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος θα δίνει τις απαιτούμενες εντολές στον
πληρεξούσιο δικηγόρο, και για τον λόγο αυτό προτείνει τη συμβολαιογράφο Κορίνθου κ. Τέσση –
Σώκου Ευγενία.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω
εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό δικόγραφο, την αριθμ. 31/466/2017 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη
ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και
ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)
Ορίζει πληρεξούσια συμβολαιογράφο του Δήμου την συμβολαιογράφο Κορίνθου κ. Τέσση –
Σώκου Ευγενία, στην οποία δίνει εντολή να συντάξει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του
Δημάρχου Κορινθίων, με το οποίο θα δίνει στο δικηγόρο Κορίνθου κ. Γεώργιο Γκότση τις κάτωθι
εντολές:
1) Να παρασταθεί και τον εκπροσωπήσει ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης –
Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας κατά τη δικάσιμο της 07/05/2019 ή και σε κάθε μετ' αναβολή
δικάσιμο, για την εκδίκαση της με αριθμό καταχώρησης ΑΚ102/25-9-2015 αίτησης ακύρωσης της
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» και λοιπών (σύνολο 3), που
απευθύνεται προς το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης και στρέφεται κατά 1.-του Δήμου
Κορινθίων, που εδρεύει στην Κόρινθο και εκπροσωπείται νόμιμα από εμένα, 2.-του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς), 3.-της Γενικής Διεύθυνσης Χωρ/κής και Περιβ/κής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 4.-της με αριθμό 136/9-7-2013 έγκρισης δόμησης της
Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κορινθίων, 5.-της με αριθμό 177/23-7-2013 άδειας
δόμησης της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κορινθίων, 6.-της υπ΄ αριθμ. πρωτ.
ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΔΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ4/9-6-2015 απόφασης του

Υπουργείου Πολιτισμού,

Παιδείας και Θρησκευμάτων, 7.-της με αριθμό πρωτ. 50027/1542/2-7-2015 εγκριτικής απόφασης
του Γενικού Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Χωρ/κής και Περιβ/κης Πολιτικής της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθμό 24510/613/17-122012 απόφαση έγκριση ΜΠΕ του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου, που αφορά το Εμπορικό Κέντρο Κορίνθου ΑΕ στο 5 ο χλμ. της ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών
και 8.-της με αριθμό 148/2015 άδεια αλλαγής χρήσης υφιστάμενης βιομηχανικής εγκατάστασης
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στο άνω εμπορικό κέντρο με τροποποιήσεις της αρχικής αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου, περί
ακύρωσης των 1.-της με αριθμό 136/9-7-2013 έγκρισης δόμησης της Διεύθυνσης Υπηρεσίας
Δόμησης του Δήμου Κορινθίων, 2.-της με αριθμό 177/23-7-2013 άδειας δόμησης της Διεύθυνσης
Υπηρεσίας

Δόμησης

του

Δήμου

Κορινθίων,

3.-της

ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΔΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ4/9-6-2015 απόφασης του

υπ΄

αριθμ.

πρωτ.

Υπουργείου Πολιτισμού,

Παιδείας και Θρησκευμάτων, 4.-της με αριθμό πρωτ. 50027/1542/2-7-2015 εγκριτικής απόφασης
του Γενικού Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Χωρ/κής και Περιβ/κης Πολιτικής της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθμό 24510/613/17-122012 απόφαση έγκριση ΜΠΕ του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου, που αφορά το Εμπορικό Κέντρο Κορίνθου ΑΕ στο 5 ο χλμ. της ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών
και 5.-της με αριθμό 148/2015 άδεια αλλαγής χρήσης υφιστάμενης βιομηχανικής εγκατάστασης
στο άνω εμπορικό κέντρο με τροποποιήσεις της αρχικής αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου με τίτλο
«νέες ρυθμίσεις».
2) Να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα για τη συζήτηση της παραπάνω
υπόθεσης, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας.
Η αμοιβή της ανωτέρω συμβολαιογράφου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από την Κ.Υ.Α.
111376/31.12.2011(ΦΕΚ13/11.01.2012 τεύχος Β') "Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων",
όπως ισχύει, την υποπαρ. Γ.2 του άρθρου 2 του Ν. 4336/15 (ΦΕΚ 94/14.08.2015 τεύχος Α’), όπως
ισχύει, και σε κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθεσία.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/183/2019.
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 13-05-2019
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

