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ΘΕΜΑ  9ο : Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση αυτοτελούς προσφυγής
                   και έφεσης κατόπιν της υπ' αριθ. Α682/2020 Απόφασης Διοικητικού 
                   Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Στο  Λουτράκι  σήμερα  την   16η  του  μηνός  Φεβρουαρίου,  του  έτους  2021,
ημέρα  της  εβδομάδος  Τρίτη  και  ώρα  09:00,  πραγματοποιήθηκε  τακτική,  δια
περιφοράς  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  σύμφωνα  με  την  από  11-03-2020
Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Φ.Ε.Κ.  55/11.03.2020  τ.  Α'),  συνεδρίαση  της
Οικονομικής  Επιτροπής,  μετά  την  υπ'  αριθ.  1964/11-02-2021  πρόσκληση  του
Προέδρου κ.  Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι  εμπρόθεσμα
επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των
Κοινοτήτων  Λουτρακίου-Περαχώρας,  Αγίων  Θεοδώρων,  Ισθμίας  και  Πισίων,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή επτά (7),
ήτοι
Συμμετέχοντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,  5.Γεωργίου
Αθανάσιος, 6.Μουζάκης Αθανάσιος, 7.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει
το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.
Μη  συμμετέχοντες: οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου-
Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων. 

Επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Οι υπ' αριθ. 47/2019 & 202/2019 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες
διορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κα ΚΟΥΤΗ Σταυρούλα προκειμένου
να  ασκήσει  προσφυγή  κατά  αποφάσεων  επιβολής  προστίμων  του  Λιμεναρχείου
Κορίνθου, καθότι ο Δήμος δεν είχε οργανώσει, ως όφειλε, τη ναυαγοσωστική μονάδα
στη πολυσύχναστη παραλία "Πευκάκια" Αγίων Θεοδώρων, καθώς και να παραστεί
κατά την ημερομηνία συζήτησης αυτής.
2. Η υπ' αριθ. Α682/2020 Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου (αριθ. πρωτ.
Δήμου μας 1308/28-01-2021), με την οποία 
 υποχρεώνει τον Δήμο μας να καταθέσει στη Γραμματεία του εν λόγω Δικαστηρίου
αυτοτελές και ιδιαίτερο δικόγραφο για τις υπ' αριθ. 102, 103, 104, 105, 106,107, 108
& 109/18-03-2019 αποφάσεις  του Λιμενάρχη Κορίνθου,  περί  επιβολής προστίμων
κατά του Δήμου μας, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της
Απόφασης αυτής, 
 ορίζει,  ως δικάσιμο της χωριζόμενης υπόθεσης, την 22α Απριλίου 2021,  ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11:30 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου
 απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά (υπ' αριθ. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58/2019 αποφάσεων επιβολής προστίμων του Λιμεναρχείου Κορίνθου). 
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3. Η με αριθ. πρωτ. Δήμου 2152/15-02-2021 οικονομική προσφορά της δικηγόρου
κας Κουτή Σταυρούλας σχετικά με την ανωτέρω υπόθεση.
4. Η υπ'  αριθ.  2154/16-02-2021  (ΑΔΑ:ΨΩΜΔΩΛ3-4ΡΨ)  Απόφαση  Ανάληψης
Υποχρέωσης ποσού 1.030,00 € 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-244.

Ακολούθως  ο  κ.  Πρόεδρος  ζήτησε  το  διορισμό  πληρεξούσιου  δικηγόρου
προκειμένου να ασκήσει αυτοτελή προσφυγή και έφεση ή αίτηση αναθεώρησης κατά
της  ανωτέρω  απόφαση,  να  παραστεί  ενώπιον  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου
Κορίνθου στις 22-04-2021 και να προασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη  της τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α

1. Διορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσια
δικηγόρο του Δήμου την κα ΚΟΥΤΗ Σταυρούλα, προς την οποία παρέχει την εντολή
και το δικαίωμα να ασκήσει αυτοτελή προσφυγή και έφεση ή αίτηση αναθεώρησης
κατά της υπ' αριθ. Α682/2020 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και να
παραστεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού την 22α Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 11:30, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας και γενικά να
ενεργήσει  οτιδήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου
και τη διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα Απόφαση σ’ αυτήν εντολής μας.  
2. Εγκρίνει  την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, βάσει των ελάχιστων δικηγορικών
αμοιβών,  σύμφωνα  με τις  διατάξεις του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ  208/τ.  Α΄/2013) του
Κώδικα περί Δικηγόρων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   41/2021

            Ο Πρόεδρος                      Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής                      ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος 
             Δήμαρχος
                                                                                  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος

                                                                        ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ
                                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος
                                                                                  

                                                                        ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος
                                                  
                                                                                  ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης
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