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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 101/2021
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ΄ αριθ. 5138/09-04-2021 Απόφασης
Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου,
λόγω κατεπείγοντος.
Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 13η του μηνός Απριλίου του έτους
2021, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00 (έναρξη) έως 10:30 (λήξη)
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ.
5122/09-04-2021 πρόσκληση, του Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της,
καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, προκειμένου να
συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6).
Δήλωσαν συμμετοχή οι: 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος,
2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία,
5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης στη θέση του τακτικού
Σταυρόπουλου Κων/νου που απουσιάζει.
Δεν δήλωσαν συμμετοχή ο δημοτικός σύμβουλος Γεωργίου Αθανάσιος και οι
Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.
Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών της Oικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο
περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ΄ αριθ. 55190/31-01-2021 (με αριθ. πρωτ. Δήμου 4884/06-04-2021)
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδος και Ιονίου, με την οποία δεν εξέτασε λόγω εκκρεμοδικίας την με αριθ.
πρωτ. 18810/02-02-2021 Προσφυγή του Δήμου μας κατά της με αριθ.
4366/2020/14-01-2021 Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας, με την
οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία "MERCANTILE MARINE ENGINEERING AND
GRAVING DOCKS CO HELLAS S.A." άδεια εγκατάστασης Κέντρου
Αποθήκευσης και Διανομής.
2. Η υπ΄ αριθ. 5138/09-04-2021 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού
πληρεξουσίας δικηγόρου του Δήμου, έκτακτα και κατεπείγον, προκειμένου να
προβεί στην άσκηση αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής, ενώπιον των
Αρμοδίων δικαστηρίων, κατά της ανωτέρω απόφασης.

3. Η με αριθ. πρωτ. Δήμου 5282/13-04-2019 οικονομική προσφορά της
πληρεξουσίας δικηγόρου κας. Κουτή Σταυρούλας σχετικά με την ανωτέρω
υπόθεση.
4. Η υπ΄ αριθ. 5294/13-04-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού
1.600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.001 του σκέλους των εξόδων δημοτικού
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης, η οποία
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-369.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, μετά από
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της
Αποφασίζει

Ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 5138/09-04-2021 Απόφαση Δημάρχου περί
ορισμού της κας Κουτή Σταυρούλας, ως πληρεξουσίας δικηγόρου του Δήμου,
στην εις το προοίμιο αναφερόμενη υπόθεση για την έγκαιρη προάσπιση των
δημοτικών συμφερόντων.
Εγκρίνει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, βάσει των ελαχίστων
δικηγορικών
αμοιβών,
στο
συνολικό
ποσόν
των
1.600,00
€
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) σύμφωνα με την προσφορά της και τις
διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ. Α΄/2013).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 101/2021
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
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Κορδαλή Σωτηρία
Γλυκοφρύδης Ιωάννης
Μουζάκης Αθανάσιος

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

