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Αριθµός Πρακτικού 35
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 10-07-2020
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 σήµερα τηv 10η Ιουλίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Παρασκευή και ώρα 9:00
σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 19083/06-07-2020 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.
Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,
εκλεγµένο µε την 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 κάτωθι πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα έξι (6) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Κόλλια Κων/να , 3)Πούρος Γεώργιος, 4)Ζαχαριάς
Σπυρίδων, 5) Σταυρέλης Νικόλαος,6)Πλατής Σπυρίδων.

Απόντες
1)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 2)Ταγαράς Βασίλειος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 307η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Ορισµός
πληρεξούσιων δικηγόρων, συµβολαιογράφων, δικαστικών επιµελητών» υπενθυµίζει στα
µέλη την υπ'αριθµ.23/201/2020 Απόφασή τους µε θέµα «Έγκριση ή µη παράτασης του έργου
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“Ανάπλαση πλατείας Παναγή Τσαλδάρη», µε την οποία παρατείνεται η προθεσµία περαίωσης του
εν λόγω έργου, εργολαβίας ‘‘MA.CON.STRUCTION TAEAE’’ κατά εβδοµήντα πέντε (75) ηµέρες, η
οποία (παράταση) δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπόψιν των µελών της Επιτροπής το υπ'αριθµ.πρωτ. 78532/2705-2020(15686/10-05-2020 εισερχ.) έγγραφο της Αποκ/νης ∆ιοίκησης Πελ/σου ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου µε το οποίο διαβιβάστηκε η από 25-05-2020 Προσφυγή του κ.Αλέξανδρου Πνευµατικού – ∆ηµοτικού Συµβούλου της Οικονοµικής Επιτροπής για την ακύρωση της υπ'αριθµ.23/201/2020 Απόφασης
της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το οποίο ζητούνται µεταξύ άλλων οι απόψεις του ∆ήµου Κορινθίων
επί της Προσφυγής αυτής.
Επίσης θέτει υπ'όψιν των µελών την υπ'αριθµ. 18253/30-06-2020 Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, µε την οποία η εν λόγω ∆/νση αιτείται τον ορισµό δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος, προκειµένου να υποστηριχθούν τα συµφέροντα του ∆ήµου, εισηγείται να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου µε την εντολή να συντάξει γνωµοδότηση επί της ανωτέρω Προσφυγής και για τον λόγο αυτόν προτείνει τον ορισµό του δικηγόρου
Κορίνθου κ.Τσόγκα Γεώργιου.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, λαµβάνοντας υπ'όψιν την ανωτέρω
εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω αναφερόµενη από 25-05-2020 Προσφυγή του κ.Αλέξανδρου
Πνευµατικού – ∆ηµοτικού Συµβούλου της Οικονοµικής Επιτροπής για την ακύρωση της
υπ'αριθµ.23/201/2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του
Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του Ν.4555/2018,
καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νοµοθετική διάταξη,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆ήµου στην ανωτέρω υπόθεση τον δικηγόρο Κορίνθου κ.
Τσόγκα Γεώργιο, στον οποίο δίνει την εντολή να συντάξει γνωµοδότηση επί της από 25-05-2020
Προσφυγής του κ.Αλέξανδρου Πνευµατικού – ∆ηµοτικού Συµβούλου της Οικονοµικής Επιτροπής για
την ακύρωση της υπ'αριθµ.23/201/2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε θέµα «Έγκριση ή
µη παράτασης του έργου “Ανάπλαση πλατείας Παναγή Τσαλδάρη», µε την οποία παρατείνεται η
προθεσµία περαίωσης του εν λόγω έργου, εργολαβίας ‘‘MA.CON.STRUCTION TAEAE’’ κατά
εβδοµήντα πέντε (75) ηµέρες, η οποία (παράταση) δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσης.

Η αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, καθώς η υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στο
χειρισµό της, λόγω της πολυπλοκότητας των νοµικών ζητηµάτων που αναφύονται από τη
συγκεκριµένη προσφυγή και την σοβαρότητα της συγκεκριµένης υπόθεσης, καθώς και λόγω της
νοµοθεσίας και της αναζήτησης ειδικής εκτεταµένης νοµολογίας επί των θεµάτων της προσφυγής, ως
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και επίκαιρων δηµοσιεύσεων ειδικών επί των θεµάτων που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη προσφυγή,
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 35/307/2020.

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 10-07-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής
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