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Αριθµός Πρακτικού 15
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 31-3-2020
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, συvεδρίασε δια περιφοράς µε τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 1 του Ν.
3852/2010, όπως ισχύει, µε επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σήµερα τηv 31 η
Μαρτίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από
τηv υπ' αριθµ. 9871/27-3-2020 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και
εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει αποφάσεις για τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα µε επικοινωνία µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Κόλλια Κων., 4)Πούρος Γεώργ.,
5)Πνευµατικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7)Σταυρέλης Νικ..
Απόντες
1)Μπίτζιος ∆ηµ., 2)Κορδώσης Χρ..
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 145η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 18ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης «Ορισµός πληρεξούσιων δικηγόρων, συµβολαιογράφων, δικαστικών επιµελητών»
θέτει µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου υπ' όψιν των µελών της Επιτροπής, το υπ' αριθµ.πρωτ.
7627/04-03-2020 έγγραφο της δικηγόρου Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνας, σε συνέχεια της υπ'
αριθµ.7/61/2020 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθµ. πρωτ.
5281/14-02-2020 Απόφαση ∆ηµάρχου, µε την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του ∆ήµου
η δικηγόρος Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, µε την εντολή να συντάξει και καταθέσει ανακοπή
ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου κατά της από 5-2-2020 επιταγής προς πληρωµή από α΄
απόγραφο εκτελεστό της αριθµ. 1207/2008 απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τµήµ. Εργατικών
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∆ιαφορών) των κ.κ. Καραγιώργου Μαρίας και λοιπών (σύνολο 9 Σχολικών φυλάκων) κατά του
∆ήµου Κορινθίων, περί πληρωµής χρηµατικού ποσού σε έκαστο εξ αυτών από απαίτηση
προερχόµενη από την αριθµ. 1207/2008 απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τµήµατος Εργατικών
∆ιαφορών). Η ως άνω πληρεξούσια δικηγόρος µε το εν λόγω έγγραφο ενηµερώνει τον ∆ήµο ότι
την 17-02-2020 κατέθεσε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου την µε ίδια ηµεροµηνία ανακοπή
κατά Επιταγής προς πληρωµή (άρθρο 933 Κ.Πολ.∆.) µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου
ανακοπής 72/2020 Π.∆., δικάσιµος της οποίας ορίστηκε η 21-09-2020.
Σε συνέχεια των ανωτέρω και προκειµένου να υποστηριχθούν τα συµφέροντα του ∆ήµου, ο
Πρόεδρος εισηγείται να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου, ο οποίος θα παρασταθεί
ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου κατά την ορισθείσα δικάσιµο της 21-09-2020 ή και σε κάθε µετ'
αναβολή δικάσιµο αυτής, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόµνηµα – προτάσεις, θα
παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και θα ενηµερώσει τον ∆ήµο σχετικά. Για τον
λόγο δε αυτόν, ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισµό της δικηγόρου Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνας.
Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς Σπυρίδων, Κόλλια Κωνσταντίνα,
Πούρος Γεώργιος, Πνευµατικός Αλέξανδρος, Ταγαράς Βασίλειος και Σταυρέλης Νικόλαος, δήλωσαν
γραπτώς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου πως ψηφίζουν θετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά την επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, λαµβάνοντας
υπ' όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το υπ'αριθµ.πρωτ. 7627/04-03-2020 έγγραφο της
δικηγόρου Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνας, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του Ν.4555/2018, την από 11-3-2020
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και την υπ' αριθµ. πρωτ. 18318/13-3-2020
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νοµοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο
Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα στην οποία δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να
παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου κατά την συζήτηση της από 17-02-2020 και µε
αριθµό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 72/2020 Π.∆., Ανακοπής κατά Επιταγής προς πληρωµή
(άρθρο 933 Κ.Πολ.∆.) από α΄ απόγραφο εκτελεστό της αριθµ. 1207/2008 απόφασης Ειρηνοδικείου
Αθηνών (Τµήµ. Εργατικών ∆ιαφορών) των κ.κ. Καραγιώργου Μαρίας και λοιπών (Σχολικών
φυλάκων) κατά του ∆ήµου Κορινθίων, περί πληρωµής χρηµατικού ποσού σε έκαστο εξ αυτών από
απαίτηση προερχόµενη από την αριθµ. 1207/2008 απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τµήµατος
Εργατικών ∆ιαφορών), κατά την ορισθείσα δικάσιµο της 21-09-2020 ή και σε κάθε µετ' αναβολή
δικάσιµο αυτής, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόµνηµα – προτάσεις, να
παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και να ενηµερώσει τον ∆ήµο για την πορεία της
υποθέσεως.
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Η αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, λόγω του µεγάλου αντικειµένου διαφοράς που ανέρχεται
στο ποσό των 85.877,12€ και ειδικότερα το ποσό των 12.268,16€ για τον καθένα εξ αυτών και η
υπόθεση ως εργατική-περιουσιακή διαφορά παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στον χειρισµό της,
ενώ για την παράσταση ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου και την κατάθεση προτάσεων απαιτείται η µελέτη ιδιαίτερα δύσκολης νοµοθεσίας και νοµολογίας, θα καθοριστεί µε απόφαση ∆ηµοτικού 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 15/145/2020.-

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 03-06-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

