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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 45
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 28-9-2020
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

Δήμαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήμαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό
Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με
αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου
Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 9:00
σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 28704/24-9-2020 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.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου
Κορινθίων.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας,
εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ.
17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της
μειοψηφίας «Δύναμη 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 Δημοτικού 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 επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος

Βασίλειος,

Πρόεδρος,

2)Ζαχαριάς

Σπυρίδων,

3)Κόλλια

Κωνσταντίνα,

4)Πνευματικός Αλέξανδρος, 5)Ταγαράς Βασίλειος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Πούρος Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 442η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός
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πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη των
μελών της Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 24908/25-8-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής
Ανάπτυξης του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
Θέμα: «Πρόταση για την Διοικητική αποβολής της κ. Cuko Ana, μισθώτριας άδειας
εκμετάλλευσης περιπτέρου στην Λ. Αθηνών 130»
Σχετ: ΠΡΟΚ 414/05-08-2020 επιστολή του Πταισματοδικείου Κορίνθου ως εισερχόμενη στην
υπηρεσία μας με το αρ. 23040/10-08-2020
Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 22879/06-08-2020 έγγραφό μας προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 23262/11-08-2020 έγγραφό μας προς την κ. Cuko Ana το οποίο επιδόθηκε
αυθημερόν
Σχετ.: Την με αρ. πρωτ. 23267/11-08-2020 απάντηση της υπηρεσίας μας στο Πταισματοδικείο
Κορίνθου
Από τα έγγραφα που έχουν κοινοποιηθεί στην Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης προκύπτει ότι ύστερα
από την Α18/718/10-07-2020 προκαταρκτική παραγγελία, το τμήμα αιρετών οργάνων ζήτησε με το
20984/21-07-2020 έγγραφό του, γνωμοδότηση από δικηγόρο του δήμου σχετικά με τις υποθέσεις
αιτήσεων αναστολής και προσφυγών της εκμισθώτριας άδειας εκμετάλλευσης κ. Cuko Ana προς
την εκτέλεση της 58/2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.
Με το με αρ. πρωτ. 22013/30-07-2020 έγγραφό της, η δικηγόρος του δήμου απάντησε ότι η
58/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι εκτελεστή, επομένως το περίπτερο επί της Λ.
Αθηνών 130 μπορεί να μετατοπιστεί.
Με το 22551/05-08-2020 έγγραφό του το Τμήμα Αιρετών οργάνων μας διαβίβασε μεταξύ των άλλων
την απάντηση της δικηγόρου και ζήτησε από τη Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης ενέργειες σε
συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
Με το με αρ. πρωτ. 22879/06-08-2020 Έγγραφό μας γνωρίσαμε σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες
τα απεσταλθέντα από το Τμήμα Αιρετών Οργάνων, για δικές τους ενέργειες ως προς την
προετοιμασία για την μετατόπιση του περιπτέρου. Ύστερα από την προσωπική επικοινωνία μας με
το Τμήμα Αυτεπιστασίας, μας έγινε γνωστό ότι υπάρχει τοποθετημένο κουβούκλιο στη θέση 2 της
πλατείας Ηλιοπούλου, επομένως μπορούμε να συνεργαστούμε όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες για
την απομάκρυνση του κουβουκλίου του περιπτέρου του επί της Λ. Αθηνών 130 και την διασφάλιση
της εγκατάστασης της κ. Cuko Ana στη νέα της θέση.
Με το με αρ. πρωτ. 23262/11-08-2020 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την κ. Cuko Ana, το οποίο
κοινοποιήθηκε και σε όλες τις συναρμόδιες για την μετακίνηση του περιπτέρου υπηρεσίες την
καλέσαμε εντός 10 ημερών:
 Να προβεί στην μετακίνησή της στην πλατεία Ηλιοπούλου στη θέση 2, σε εκτέλεση της υπ΄
αρ. 02/58/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο περίπτερο το οποίο έχει ήδη
τοποθετηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου.
 Να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ασφαλή μετακίνηση των εμπορευμάτων της
 Και να συνεργαστεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και την διακοπή του ρεύματος από
την παρούσα θέση, γιατί το κουβούκλιο επί της Λ. Αθηνών 130 θα απομακρυνθεί εντός 10
ημερών.
Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 23262/11-08-2020 εγγράφου μας, η κυρία Cuko Ana απέστειλε στην
Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και Εμπορείου κ. Κωνσταντίνα Κόλλια, Εξώδικη Διαμαρτυρία
Πρόσκληση με την οποία της γνωρίζει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί και ότι θα κινηθεί εναντίον
της δικαστικά αν δεν ανακαλέσει το έγγραφό της.
Την Εξώδικη Διαμαρτυρία Πρόσκληση την αποστείλαμε στο Τμήμα Πρωτοκόλλου με το με αρ. πρωτ.
24723/24-08-2020 έγγραφό μας, για χρέωση στις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του Δήμου.
Η αντιδήμαρχος και η υπηρεσία μας, ύστερα από προσωπική και τηλεφωνική επικοινωνία με την
Εισαγγελία, ενημερώθηκε ότι ο Δήμος θα πρέπει να προβεί σε άμεσες ενέργειες μετατόπισης του
περιπτέρου.
Επομένως:
 Εφόσον μέχρι της παρούσης δεν υπάρχει νομική δέσμευση σχετικά με τις υποθέσεις
αιτήσεων αναστολής και προσφυγών της κ. Cuko Ana κατά του Δήμου Κορινθίων

ΑΔΑ: 688ΖΩΛ7-26Σ





Έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός μετατόπισης του περιπτέρου σε εκτέλεση της 58/2018
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από την 8/2019 γνωμοδοτική απόφαση
της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
Εφόσον η κυρία Cuko Ana δηλώνει πως δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τις υπηρεσίες του
δήμου μέχρι να συζητηθούν στο δικαστήριο οι αιτήσεις προσφυγής της και δηλώνει πως θα
στραφεί δικαστικώς εναντίον της αντιδημάρχου προσωπικώς
Η κυρία Cuko Ana δηλώνει ψευδώς, ότι είναι η πρώτη φορά που της ζητά η υπηρεσία μα
σαν συνεργαστεί για τη μετατόπιση του περιπτέρου. Η κυρία Cuko Ana είχε λάβει σχετικά
έγγραφα αρ. πρωτ. 39589/06-11-2019, αρ. πρωτ. 25141/25-07-2018 και στις δύο
περιπτώσεις κινήθηκε δικαστικά. (Ως προς τη δυνατότητα εκτέλεσης της ΑΔΣ 28/2018
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, λάβαμε την αρ. πρωτ. 22013/30-07-2020
γνωμοδότηση της ορισμένης δικηγόρου του δήμου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, φρονούμε ότι ένεκα της απροθυμίας της κ. Cuko Ana να
συμμορφωθεί προς την απόφαση ΑΔΣ 58/2018 εντός των ταχθέντων προθεσμιών θα πρέπει να
ακολουθηθεί πλέον η διαδικασίας διοικητικής εκτέλεσης – διοικητικής αποβολής. Προτείνουμε:
Λόγω της ιδιαιτερότητας της εκτελεστικής αυτής διαδικασίας, τη λήψη Νομικής Υποστήριξης ως
προς τις διαδικασίες της διοικητικής αποβολής της κ. Cuko Ana και κατόπιν αυτής,
Τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως εξαιρετικά επείγουσα και την εξουσιοδότηση του
Δημάρχου να εκδώσει το σχετικό Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής της εκμισθώτριας του
περιπτέρου για την εκτέλεση της ΑΔΣ 28/2018.
 Ταυτόχρονα προτείνουμε την ετοιμότητα των συναρμόδιων υπηρεσιών για την εκτέλεση της
58/2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα
πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου, ο οποίος θα παρέχει νομική υποστήριξη ως
προς τις διαδικασίες της διοικητικής αποβολής της κ. Cuko Ana στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
Για το λόγο αυτό προτείνει τον ορισμό της δικηγόρου Κορίνθου κ. Σούκουλη Αικατερίνης.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω
εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72
Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, το άρθρο 244Α του Ν.3852/2010, παρ.6., όπως
ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τη δικηγόρο
Κορίνθου κ. Σούκουλη Αικατερίνη, στην οποία δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να παρέχει
νομική υποστήριξη ως προς τις διαδικασίες της διοικητικής αποβολής της κ. Cuko Ana στις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα και με την ανωτέρω υπ΄ αριθμ. πρωτ. 24908/25-8-2020 εισήγηση της
Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων.
Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα γίνει με ώρες απασχόλησης και, λόγω του ότι η συγκεκριμένη
υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στο χειρισμό της, λόγω της πολυπλοκότητας και της
σοβαρότητά της, 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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Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 45/442/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 29-9-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

