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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 48
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 14-10-2021

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.:
1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα,
Αντιδήμαρχο

Παιδείας,

Πολιτισμού,

Κοινωνικής

Πολιτικής

και

Αλληλεγγύης,

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, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ.
Δ1α/ΓΠ. οικ. 61910/7-10-2021 (ΦΕΚ 4674/8-10-2021 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τo Σάββατο, 9
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα
6:00.», την υπ΄ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του Υπουργείου
Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθ.
426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12.10.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού

της

διασποράς

του

κορωνοϊού

(63η

Εγκύκλιος)

του

Υπουργείου

Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 Εγκύκλιο αριθ. 643 του Υπουργείου
Εσωτερικών, συvεδρίασε δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη
διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,
σήμερα την 14η Οκτωβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και ώρα από 11:00
έως 11:30, σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 29901/14-102021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε
κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα
πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε με την ίδια πρόσκληση και ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
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Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της
μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 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 υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό
μέλος κ. Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.
Επειδή ο κ.Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της
μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την
ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης»,
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 υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό
μέλος κ. Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα, μέσω επικοινωνίας
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος,
4)Κόλλια Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6) Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2) Σταυρέλης Νικόλαος, 3)Μελέτης Χρήστος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το
κατεπείγον της συνεδρίασης και της συζήτησης του 3ου θέματος «Ορισμός
πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων», διότι η δικάσιμος της υπόθεσης έχει
οριστεί στις 15-10-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και
της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 557η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων» θέτει, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής 1)Την από 19-2-2020
(αρ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 6013/19-2-2020) αίτηση του κ. Αλέξανδρου
Πνευματικού περί ορισμού δικηγόρου για υποθέσεις Ραψωματιώτη: α)μήνυση του
Δημάρχου

Κορινθίων

κ.Αλέξανδρου

Πνευματικού,

για

ρύπανση

στο

ΧΑΔΑ,

β)υπεράσπιση του Δημάρχου Κορινθίων κ.Αλέξανδρου Πνευματικού για μήνυση
Ραψωματιώτη

για

ψευδή

καταμήνυση,

γ)μήνυση

του

Δημάρχου

Κορινθίων

κ.

Αλέξανδρου Πνευματικού, για ψευδή καταμήνυση, και τα συνημμένα σε αυτήν Πράξη
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου για δικάσιμο στις 7-2-2020 ενώπιον του
Ακροατηρίου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου με κατηγορούμενους τους
κ.Δημήτριο Ραψωματιώτη και λοιπούς (συν. 4) και μάρτυρες τους κ.Αλέξανδρο
Πνευματικό και λοιπούς (συν. 3) και φάκελο δικογραφίας, που σχηματίστηκε για πράξη
που έλαβε χώρα στις 15-7-2016 στη θέση «Γκα» Αθικίων του Δήμου Κορινθίων κι
αφορά παράβαση του Ν. 4042/2012 «Περί προστασίας του Περιβάλλοντος», και
συγκεκριμένα οι Στάμου Γεώργιος, Μήτσης Ηλίας και Βερβεράκης Δημήτριος
ενεργώντας κατ΄ εντολή του Ραψωματιώτη Δημήτριου, ο οποίος τυγχάνει ιδιοκτήτης
εταιρειών διαχείρισης απορριμμάτων, εναπόθεσαν παρανόμως απορρίμματα σε χώρο
του Δήμου Κορινθίων στη θέση «ΓΚΑ» Αθικίων, όπου χρησιμοποιείται για τις ανάγκες
του Δήμου Κορινθίων ως χωματερή,
2)Την από 4-10-2021 αίτηση του κ. Αλέξανδρου Πνευματικού περί ορισμού δικηγόρου
για την ως άνω αναφερόμενη μήνυσή του, με την ιδιότητά του ως Δημάρχου
Κορινθίων, κατά Δημήτριου Ραψωματιώτη και λοιπών και τη συνημμένη σε αυτήν από
13-9-2021 με αριθμό αν.186/2021 κλήση προς τον μάρτυρα κ. Αλέξανδρο Πνευματικό
του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κορίνθου για παρουσία του στο Μονομελές
Πλημμελειοδικείο Κορίνθου κατά τη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 1510-2021 στην ποινική δίκη των Δημήτριου Ραψωματιώτη και λοιπών.
Επίσης, ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των μελών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την
σχετική εισήγησή του η οποία καθ’όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή
ΘΕΜΑ: Αίτηση κ. Αλέξανδρου Πνευματικού για ορισμό δικηγόρου
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη:
1)Την από 19-2-2020 (αρ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 6013/19-2-2020) αίτηση του
κ. Αλέξανδρου Πνευματικού περί ορισμού δικηγόρου για υποθέσεις Ραψωματιώτη:
α)μήνυση του Δημάρχου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Πνευματικού, για ρύπανση στο
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ΧΑΔΑ, β)υπεράσπιση του Δημάρχου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Πνευματικού για μήνυση
Ραψωματιώτη

για

ψευδή

καταμήνυση,

γ)μήνυση

του

Δημάρχου

Κορινθίων

κ.

Αλέξανδρου Πνευματικού, για ψευδή καταμήνυση, και τα συνημμένα σε αυτήν Πράξη
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου για δικάσιμο στις 7-2-2020 ενώπιον του
Ακροατηρίου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου με κατηγορούμενους τους κ.
Δημήτριο Ραψωματιώτη και λοιπούς (συν. 4) και μάρτυρες τους κ. Αλέξανδρο
Πνευματικό και λοιπούς (συν. 3) και φάκελο δικογραφίας, που σχηματίστηκε για πράξη
που έλαβε χώρα στις 15-7-2016 στη θέση «Γκα» Αθικίων του Δήμου Κορινθίων κι
αφορά παράβαση του Ν. 4042/2012 «Περί προστασίας του Περιβάλλοντος», και
συγκεκριμένα οι Στάμου Γεώργιος, Μήτσης Ηλίας και Βερβεράκης Δημήτριος
ενεργώντας κατ΄ εντολή του Ραψωματιώτη Δημήτριου, ο οποίος τυγχάνει ιδιοκτήτης
εταιρειών διαχείρισης απορριμμάτων, εναπόθεσαν παρανόμως απορρίμματα σε χώρο
του Δήμου Κορινθίων στη θέση «ΓΚΑ» Αθικίων, όπου χρησιμοποιείται για τις ανάγκες
του Δήμου Κορινθίων ως χωματερή,
2)Την από 4-10-2021 αίτηση του κ. Αλέξανδρου Πνευματικού περί ορισμού δικηγόρου
για την ως άνω αναφερόμενη μήνυσή του, με την ιδιότητά του ως Δημάρχου
Κορινθίων, κατά Δημήτριου Ραψωματιώτη και λοιπών και τη συνημμένη σε αυτήν από
13-9-2021 με αριθμό αν.186/2021 κλήση προς τον μάρτυρα κ. Αλέξανδρο Πνευματικό
του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κορίνθου για παρουσία του στο Μονομελές
Πλημμελειοδικείο Κορίνθου κατά τη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 1510-2021 στην ποινική δίκη των Δημήτριου Ραψωματιώτη και λοιπών,
3)Τις διατάξεις του εδαφ. ι) παρ. 1 άρθρ. 72 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε
και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή «ι) Αποφασίζει για την

υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων
των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από
αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει
αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το
αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης
από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για
απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων
κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανώτατου
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων
μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά στον
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του
δήμου.

Η

απόφαση

της

Οικονομικής

Επιτροπής

για

τις

περιπτώσεις

των
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προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη
της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.»,
4)Τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρ. 58 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,
σύμφωνα με τις οποίες «2.Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή

απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης
απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην
αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση
αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη
συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.»,
5)Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4674/2020, όπως ισχύει,
6)Το γεγονός ότι πρόκειται για σοβαρή υπόθεση του Δήμου Κορινθίων, καθώς αφορά
παράνομη εναπόθεση απορριμμάτων από ιδιώτη σε χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων
του Δήμου,
Εισηγείται
Τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων για την εκπροσώπηση
του Δήμου σε υπόθεση μήνυσης του Δημάρχου Κορινθίων κατά του Δημήτριου
Ραψωματιώτη και λοιπών (συν. 4) για πράξη που έλαβε χώρα στις 15-7-2016 στη θέση
«Γκα» Αθικίων του Δήμου Κορινθίων κι αφορά παράβαση του Ν. 4042/2012 «Περί
προστασίας του Περιβάλλοντος», και συγκεκριμένα δήλωση παράστασης πολιτικής
αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου κατά τη δημόσια
συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 15-10-2021 ή και σε κάθε μετ΄ αναβολής
δικάσιμο στην ποινική δίκη των Δημήτριου Ραψωματιώτη και λοιπών προς υποστήριξη
κατηγορίας του Δημάρχου Κορινθίων κατά των κατηγορουμένων: 1)Δημητρίου
Ραψωματιώτη, 2)Γεωργίου Στάμου, 3)Ηλία Μήτση και 4)Δημητρίου Βερβεράκη για
παράβαση του άρθρου 28 παρ. 1 Ν. 1650/1986 (ρύπανση περιβάλλοντος κλπ)
[περίπτωση (α) μήνυση του Δημάρχου Κορινθίων για ρύπανση στο ΧΑΔΑ].
Ακολούθως

ο

Πρόεδρος

εισηγείται,

προκειμένου

να

υποστηριχθούν

τα

συμφέροντα του Δήμου, τον ορισμό του δικηγόρου Κορίνθου κ.Γιαννίκου Γεώργιου,
για την εκπροσώπηση του Δήμου στην εν λόγω υπόθεση μήνυσης του πρώην
Δημάρχου Κορινθίων Α.Πνευματικού κατά του Δημήτριου Ραψωματιώτη και λοιπών.
Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Μπίτζιος, Κόλλια,
Πούρος και Πλατής δήλωσαν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως
ψηφίζουν θετικά.

ΑΔΑ: ΨΩΘΨΩΛ7-ΔΒΝ

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, 1)Την από 19-2-2020 (αρ.
πρωτ.

εισερχομένου

εγγράφου

6013/19-2-2020)

αίτηση

του

κ.Αλέξανδρου

Πνευματικού περί ορισμού δικηγόρου για υποθέσεις Ραψωματιώτη: 2)Την από 4-102021 αίτηση του κ.Αλέξανδρου Πνευματικού περί ορισμού δικηγόρου με την ιδιότητά
του ως Δημάρχου Κορινθίων, κατά Δημήτριου Ραψωματιώτη και λοιπών και τη
συνημμένη σε αυτήν από 13-9-2021 με αριθμό αν.186/2021 κλήση, 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 όλες τις λοιπές ισχύουσες, σχετικές
νομοθετικές διατάξεις έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τον δικηγόρο Κορίνθου
κ.Γιαννίκο Γεώργιο,

στον οποίο δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα για την

εκπροσώπηση του Δήμου σε υπόθεση μήνυσης του πρώην Δημάρχου Κορινθίων
κ.Α.Πνευματικού κατά του Δημήτριου Ραψωματιώτη και λοιπών (συν. 4) για πράξη που
έλαβε χώρα στις 15-7-2016 στη θέση «Γκα» Αθικίων του Δήμου Κορινθίων κι αφορά
παράβαση

του

Ν.

4042/2012

«Περί

προστασίας

του

Περιβάλλοντος»,

και

συγκεκριμένα δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής ενώπιον του Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Κορίνθου κατά τη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις
15-10-2021 ή και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο στην ποινική δίκη των Δημήτριου
Ραψωματιώτη και λοιπών προς υποστήριξη κατηγορίας του Δημάρχου Κορινθίων κατά
των κατηγορουμένων: 1)Δημητρίου Ραψωματιώτη, 2)Γεωργίου Στάμου, 3)Ηλία Μήτση
και 4)Δημητρίου Βερβεράκη για παράβαση του άρθρου 28 παρ. 1 Ν. 1650/1986
(ρύπανση περιβάλλοντος κλπ) [περίπτωση (α) μήνυση του Δημάρχου Κορινθίων για
ρύπανση στο ΧΑΔΑ].
Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που
προβλέπονται από τα Παραρτήματα, όπως ισχύουν, που συνοδεύουν το Νέο Κώδικα
Δικηγόρων (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: 281,90€ συμπ/νου Φ.Π.Α.).
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου
Κορινθίων οικονομικού έτους 2021 με Κ.Α. 00.6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και
συμβολαιογράφων» (Α.Α.Υ. 672/2021).
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 48/557/2021.-

ΑΔΑ: ΨΩΘΨΩΛ7-ΔΒΝ

Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 14-10-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
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