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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 45
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 28-9-2020
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 28η Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα 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 ∆ήµου
Κορινθίων.
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 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 ∆ηµήτριος, 2)Πούρος Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 446η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για τo 25 ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης «Ορισµός πληρεξούσιων δικηγόρων, συµβολαιογράφων, δικαστικών επιµελητών»
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θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την υπ'αριθµ. (ΥΧ) 124/2020 Αίτηση, άρθρου 4, Παρ.1
Ν.3869/2010 (Εκούσια δικαιοδοσία) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, του Βασιλείου Κοτσίρη του
Χαραλάµπου κατά του ∆ήµου Κορινθίων και λοιπών (σύνολο τεσσάρων) µε ηµεροµηνία επικύρωσης
του προδικαστικού συµβιβασµού ή συζήτησης της προσωρινής διαταγής την 07-10-2020 και χρόνο
συζήτησης της Αίτησης την 10-05-2022, η οποία κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο Κορινθίων νοµίµως µε
δικαστικό επιµελητή.
Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει ότι, προκειµένου να υποστηρίξουµε τα συµφέροντα του ∆ήµου,
θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα παραστεί κατά την συζήτηση της
προσωρινής διαταγής την 07-10-2020 και κατά τον χρόνο συζήτησης της Αίτησης την 10-05-2022
ενώπιον του αρµόδιου ∆ικαστηρίου ή και σε κάθε µετ' αναβολή δικάσιµο ήθελε συζητηθεί αυτή, θα
συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικά υποµνήµατα, θα παρακολουθήσει την έκδοση της
σχετικής απόφασης και θα ενηµερώσει τον ∆ήµο Κορινθίων για την πορεία της υποθέσεως. Προτείνει
δε για τον λόγο αυτόν, την δικηγόρο Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Ταρούση Ελένη.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και
ισχύει, του Ν.3463/2006 όπως ισχύει, του Ν.4555/2018 όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νοµοθετική διάταξη,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο
Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Ταρούση Ελένη, στην οποία δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να
παραστεί κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής την 07-10-2020 και κατά τον χρόνο
συζήτησης την 10-05-2022, της υπ'αριθµ. (ΥΧ) 124/2020 Αίτησης, άρθρου 4, Παρ.1 Ν.3869/2010
(Εκούσια δικαιοδοσία) του Βασιλείου Κοτσίρη του Χαραλάµπου κατά

του ∆ήµου Κορινθίων και

λοιπών (σύνολο τεσσάρων) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, ή και σε κάθε µετ' αναβολή
δικάσιµο ήθελε συζητηθεί αυτή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικά υποµνήµατα, να
παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και να ενηµερώσει τον ∆ήµο Κορινθίων για την
πορεία της υποθέσεως.
Η αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αµοιβές που προβλέπονται από
τα Παραρτήµατα, όπως ισχύουν, που συνοδεύουν το Νέο Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ
Α΄208/2013, όπως ισχύει µε τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013) όπως ισχύει, αποκλειόµενης
κάθε αµοιβής που ξεπερνάει τα Παραρτήµατα αυτά (ποσό αµοιβής για την εν λόγω υπόθεση :
244,28€).
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 45/446/2020.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 02-10-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής
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