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Αριθμός Πρακτικού 26
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 08-07-2019
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 8 η Ιουλίου 2019, ημέρα της
εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 23060/0407-2019 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 πέντε (5) 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)Νανόπουλος Βασ..
Απόντες
1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Ζήμος Κων., 4)Μπάκουλη Δημ..
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 303η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 17 ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»
θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την με αριθμό καταχώρησης ΑΝ28/27-6-2019 αίτηση
αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης των Γεωργίας Πιέτρη κλ.π. (σύνολο 9)
κατά Δήμου Κορινθίων περί αναστολής της αριθμ. 35612/14-5-2019 οικοδομικής άδειας της
υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Κορινθίων με περιγραφή «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης –
ισόγειου αναψυκτηρίου με υπόγειο» και της αριθμ. 34369/8-5-2019 προέγκρισης της υπηρεσίας
δόμησης του Δήμου Κορινθίων με περιγραφή «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης – ισόγειου
αναψυκτηρίου με υπόγειο» και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης, προγενέστερης ή
μεταγενέστερης της διοίκησης, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή την 01-072019 και της οποίας δικάσιμος αναμένεται να ορισθεί. Ο Πρόεδρος επισημαίνει την εξαιρετική
σοβαρότητα της εν λόγω υποθέσεως και την εξαιρετική σημασία της για τα συμφέροντα του Δήμου,
καθώς πρόκειται για το εξαιρετικά σημαντικό έργο του Δήμου με τίτλο «Κατασκευή Γηπέδων
Αντισφαίρισης» συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 1.350.000,00€, το οποίο βρίσκεται ήδη στη

ΑΔΑ: 6Ρ3ΩΩΛ7-ΔΩΨ

φάση κατασκευής, καθώς επίσης και το γεγονός ότι η ως άνω υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερη
δυσκολία στο χειρισμό της, λόγω των ιδιαίτερων νομικών θεμάτων, της ογκωδέστατης δικογραφίας
προς διερεύνηση, της ιδιαίτερα δύσκολης νομοθεσίας και νομολογίας, που πρέπει να μελετηθούν
για την σύνταξη των απαραίτητων δικογράφων, υπομνημάτων, προτάσεων, και των εν γένει
νομικών ιδιαιτεροτήτων της εν λόγω υπόθεσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη ορισμού δύο
πληρεξούσιων δικηγόρων του Δήμου για τον χειρισμό της, εκ των οποίων ο ένας θα ασχοληθεί με
τη νομοθεσία και νομολογία που αφορά τα πολεοδομικά ζητήματα που προκύπτουν στο εν λόγω
δικόγραφο και την ειδική νομοθεσία που αφορά στην κατασκευή αθλητικών χώρων, κι ο άλλος με
τη διοικητική δικονομία, νομοθεσία και νομολογία, που αφορά στη λειτουργία των αθλητικών
χώρων και στα συγκεκριμένα ζητήματα που προκύπτουν στο εν λόγω δικόγραφο. Για το λόγο
αυτό προτείνει τον ορισμό των κ.κ. Γκότση Γεωργίου, δικηγόρου Κορίνθου, και Τράκα Αντώνιου,
δικηγόρου Αθηνών.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση
του Προέδρου, το ως άνω σχετικό δικόγραφο, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010, όπως
ισχύει, της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, του Νέου Κώδικα Δικηγόρων,
όπως ισχύει, του Ν.4555/2018, 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 πληρεξούσιους δικηγόρους του Δήμου Κορινθίων τους κ.κ. Γκότση Γεώργιο, δικηγόρο
Κορίνθου, ο οποίος θα ασχοληθεί με τη διοικητική δικονομία, νομοθεσία και νομολογία, που αφορά
στη λειτουργία των αθλητικών χώρων και στα συγκεκριμένα ζητήματα που προκύπτουν στην με
αριθμό καταχώρησης ΑΝ28/27-6-2019 αίτηση αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Τρίπολης των Γεωργίας Πιέτρη κλ.π. (σύνολο 9) κατά Δήμου Κορινθίων, και Τράκα Αντώνιο,
δικηγόρο Αθηνών, ο οποίος θα ασχοληθεί με τη νομοθεσία και νομολογία που αφορά τα
πολεοδομικά ζητήματα που προκύπτουν στην με αριθμό καταχώρησης ΑΝ28/27-6-2019 αίτηση
αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης των Γεωργίας Πιέτρη κλ.π. (σύνολο 9) κατά
Δήμου Κορινθίων, και την ειδική νομοθεσία που αφορά στην κατασκευή αθλητικών χώρων, στους
οποίους πληρεξούσιους δικηγόρους δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα από κοινού ή και
ξεχωριστά να παρασταθούν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Σχηματισμός Ακυρωτικής
Αρμοδιότητας) κατά τη συζήτηση της με αριθμό καταχώρησης ΑΝ28/27-6-2019 αίτηση αναστολής
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης των Γεωργίας Πιέτρη κλ.π. (σύνολο 9) κατά Δήμου
Κορινθίων, κατά την όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί ή και σε κάθε μετ' αναβολή αυτής, να συντάξουν,
υπογράψουν και καταθέσουν σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσουν την έκδοση της σχετικής
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απόφασης και να ενημερώσουν το Δήμο Κορινθίων για την πορεία της υποθέσεως. Ο ορισμός δύο
πληρεξούσιων δικηγόρων του Δήμου για το χειρισμό της εν λόγω υπόθεσης κρίνεται απαραίτητος,
λόγω της εξαιρετικής σοβαρότητας της εν λόγω υποθέσεως και της εξαιρετικής σημασίας της για τα
συμφέροντα του Δήμου, καθώς πρόκειται για το εξαιρετικά σημαντικό έργο του Δήμου με τίτλο
«Κατασκευή Γηπέδων Αντισφαίρισης» συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 1.350.000,00€, το
οποίο βρίσκεται ήδη στη φάση κατασκευής, καθώς επίσης και του γεγονότος ότι η ως άνω
υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στο χειρισμό της, λόγω των ιδιαίτερων νομικών θεμάτων,
της ογκωδέστατης δικογραφίας προς διερεύνηση, της ιδιαίτερα δύσκολης νομοθεσίας και
νομολογίας, που πρέπει να μελετηθούν για την σύνταξη των απαραίτητων δικογράφων,
υπομνημάτων, προτάσεων, και των εν γένει νομικών ιδιαιτεροτήτων της εν λόγω υπόθεσης.
Η αμοιβή των ανωτέρω δικηγόρων για το χειρισμό της ως άνω υπόθεσης, λόγω των νομικών
δυσχερειών που παρουσιάζει για το χειρισμό της και των εν γένει νομικών ιδιαιτεροτήτων, καθώς
και της απαίτησης για μελέτη ιδιαίτερα ογκώδους και δύσκολης νομοθεσίας και νομολογίας, θα
καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ.
3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/303/2019.
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 25-07-2019
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

