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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 49
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 23-10-2020
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 23η Οκτωβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα
9:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 31675/19-10-2020 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)Πούρος
Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος.
Απόντες
1)Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Πλατής Σπυρίδων.
Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Εξαμιλίων κ. Βλάσσης Αλέξανδρος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 488η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός
πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη των
μελών της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 19093/1511/2020/2-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας περί αγωγής των Νικόλαου και Γεώργιου Γιαννακόπουλου
κατά Δήμου Κορινθίων, καθώς και την με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 51/19-6-2020 αγωγή
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου των Νικόλαου Γιαννακόπουλου και Γεώργιου Γιαννακόπουλου
κατά Δήμου Κορινθίων, που κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 3-7-2020 και της
οποίας η προθεσμία για την κατάθεση προτάσεων από τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από
την κατάθεση της αγωγής (ημερομηνία κατάθεσης: 19-6-2020), ήτοι έως και τις 29-10-2020.
Ακολούθως ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του
Δήμου θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου, ο οποίος θα συντάξει, υπογράψει
και καταθέσει σχετικές προτάσεις, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και θα
ενημερώσει το Δήμο σχετικά. Για το λόγο αυτό προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ. Παπαβενετίου
Αγγελική.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω
εισήγηση του Προέδρου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 19093/1511/2020/2-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, την με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 51/19-6-2020 αγωγή
ενώπιον

του

Ειρηνοδικείου

Κορίνθου

των

Νικόλαου

Γιαννακόπουλου

και

Γεώργιου

Γιαννακόπουλου κατά Δήμου Κορινθίων, 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 τη δικηγόρο Κορίνθου κ. Παπαβενετίου
Αγγελική, στην οποία δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει
εμπρόθεσμα προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου για την εκδίκαση της με αριθμό
κατάθεσης δικογράφου 51/19-6-2020 αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου των Νικόλαου
Γιαννακόπουλου και Γεώργιου Γιαννακόπουλου κατά Δήμου Κορινθίων, της οποίας η προθεσμία για
την κατάθεση προτάσεων από τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής
(ημερομηνία κατάθεσης: 19-6-2020), ήτοι έως και τις 29-10-2020, να παρακολουθήσει την έκδοση της
σχετικής απόφασης και να ενημερώσει τον Δήμο σχετικά.
Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου - δεδομένου ότι η εν λόγω υπόθεση είναι ιδιαιτέρως δυσχερής και
παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία στον χειρισμό της, καθότι με την υπό κρίση αγωγή τίθενται θέματα
αστικού δικαίου (διαφορά που αφορά ζημίες σε δέντρα – άρθρο 15 παρ. 2 Κ.Πολ.Δικ.), αλλά και
πολεοδομικής νομοθεσίας (καθόσον τα ακίνητα των αντιδίκων βρίσκονται στον ΚΧ 918 του σχεδίου
πόλης «Αγία Άννα – Συνοικισμός» Κορίνθου), θέματα τα οποία απαιτούν πολύωρη απασχόληση για
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μελέτη και προετοιμασία της υπόθεσης, για συνεργασία με την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου,
για αναζήτηση συγκεκριμένων στοιχείων από αυτήν σχετικά με τα πολεοδομικά θέματα που τίθενται,
αλλά και τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και για μελέτη των στοιχείων αυτών, για εξεύρεση
τυχόν σχετική νομολογία και για σύνταξη προτάσεων για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων για την
αντίκρουση της άνω αγωγής, με την οποία οι αντίδικοι αξιώνουν την καταβολή του ιδιαίτερα μεγάλου
για τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου συνολικού ποσού των 130.700,00€, καθώς επίσης και του
ότι με την εν λόγω αγωγή τίθεται, μεταξύ άλλων, και θέμα εξέτασης συνδρομής των όρων και
προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 105 Εισαγωγικού Νόμου Αστικού Κώδικα, που παρουσιάζει
ιδιαίτερη δυσκολία, διότι απαιτείται εκτενής μελέτη θεωρίας και νομολογίας για το συγκεκριμένο άρθρο
περί ευθύνης των ΟΤΑ για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων τους κατά την άσκηση της
εξουσίας που τους έχει ανατεθεί - 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.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 49/488/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 23-10-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

