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Θ Ε Μ Α  11ο :Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
κατά τη διαδικασία διεξαγωγής συμπληρωματικής προκαταρκτικής
εξέτασης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 29η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2021,
ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη και ώρα 09:00 (έναρξη) έως 09:30 (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.  10176/25-06-2021 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.Γεωργίου  Αθανάσιος,
5.Μουζάκης  Αθανάσιος,  6.Γλυκοφρύδης  Ιωάννης  στη  θέση  του  τακτικού
Σταυρόπουλου Κων/νου ο οποίος απουσιάζει.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή η δ.σ. Κορδαλή Σωτηρία και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
των Κοινοτήτων.

Συζητουμένου του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε
υπόψη  των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  τον  οικείο  φάκελο  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα εξής :

1.Η  υπ΄αριθμ.  91/2021  (ΑΔΑ  ΨΝΛΜΩΛ3-771)  απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία διορίστηκαν πληρεξούσιοι δικηγόροι του Δήμου οι  Τζοάνος
Χρήστος και Κουτή Σταυρούλα,   για τη νομική στήριξη του Δημάρχου ο πρώτος και
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ.Τ.Υ.  η δεύτερη, κατά τη διαδικασία διεξαγωγής
των υπ΄αριθμ. Α20/6484 και Ε20/201 προκαταρκτικών εξετάσεων για υποβάθμιση
περιβάλλοντος (περιοχή αμαξοστασίου)  κατόπιν καταγγελίας.

2.Η  ΑΒΜ:Α20/6941 εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου προς τον κ.
Πταισματοδίκη   Κορίνθου  για  συμπληρωματική  προκαταρκτική  εξέταση  του
Δημάρχου  και  του  Αναπληρωτή  Προϊσταμένου  της  Δ.Τ.Υ.  για  την  αναζήτηση
πλημμελημάτων  που  αφορούν  τη  ρύπανση  και  υποβάθμιση  του  περιβάλλοντος,
κατόπιν διαβίβασης από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου  σχετικής αναφοράς –
καταγγελίας.

3.Οι οικονομικές προσφορές των δικηγόρων κ.κ. Τζοάνου Χρήστου και Κουτή
Σταυρούλας.

4.Η με αρ. πρωτοκόλλου 10447/29-06-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης,
ποσού 992,00 €, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-
495.
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

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

Διορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,  όπως
ισχύει, πληρεξούσιους δικηγόρους του Δήμου για την προκειμένη υπόθεση, τους κ.κ.
Τζοάνο  Χρήστο και Κουτή  Σταυρούλα, να  παραστούν  ενώπιον  του
Πταισματοδικείου Κορίνθου για τη νομική στήριξη του Δημάρχου ο πρώτος και του
δημοτικού  υπαλλήλου  η  δεύτερη,  κατά  τη  διεξαγωγή  συμπληρωματικής
προκαταρκτικής  εξέτασής  τους  για  αναζήτηση  πλημμελημάτων  ρύπανσης  και
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος κατόπιν καταγγελίας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     210/2021.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Σακελλαρίου Αναστάσιος

2.Γεωργίου Αθανάσιος

3.Παπαθανασίου Αθανάσιος
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

4.Μουζάκης Αθανάσιος

5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης
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