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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η Μαϊου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της

οδού Αριστομένους

28 σε συνεδρίαση η

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 14/28-04-2006
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν.
Κουτσούλη ο οποίος μετέβη στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους- η Αντιπρόεδρος της
Δημαρχιακής Επιτροπής κα Γεωργία Βασιλάκη ως Προεδρεύουσα αυτής και τα υπόλοιπα
τακτικά μέλη ήτοι οι κ.κ. 1) Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 3)
Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Μέλιος Ιωάννης και 5) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Προεδρεύουσα κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Στη συνέχεια εισάγεται από την Προεδρεύουσα για συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης με τίτλο :
Ανάθεση ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στην Βασιλική Κορμπή, Δικηγόρο
Αθηνών, Α.Μ.Δ.Σ.Α. 15477, για παράσταση ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών
του Συμβουλίου της Επικρατείας και για την παροχή νομικών συμβουλών στην
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας.
Εισηγούμενη το θέμα η Προεδρεύουσα αναφέρεται αρχικά στην από 28/4/2006 επιστολή
της δικηγόρου κας Κορμπή Βίκυς, η οποία έχει ως εξής:

Βίκυ Κορμπή
Δικηγόρος
Βουκουρεστίου 27Α
ΤΗΛ: 210 3635306
e-mail : kormpi@otenet.gr
fax : 210 3630160

Aθήνα 28/04/2006

ΠΡΟΣ
Το Δήμο Καλαμάτας

Σας γνωρίζω ότι έλαβα τις νομιμοποιήσεις (υπ’ αρ. 193 και 194/2006) που μου στείλατε και
σας ευχαριστώ.
Οι αμοιβές μου για την ανάθεση αυτή, ζητώ, αν δεν έχετε αντίρρηση να είναι οι εξής:
Α)Για την συζήτηση της υπ’ αρ. 501/17.04.2006 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που
άσκησε η Κοινοπραξία με την επωνυμία «Κ/Ξ ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε.-ΟΡΙΩΝ
Α.Τ.Ε..», αμοιβή ποσού επτακοσίων πενήντα ευρώ (750 €) πλέον της ελάχιστης οριζομένης
δια της υπ’αρ. 1104033/2206/Α0012/31.12.2003 κοινής Υπουργικής Απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης δικηγορικής αμοιβής.
Β) Για την συζήτηση της υπ’ αρ. 480/2006 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που
άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» αμοιβή ποσού επτακοσίων
πενήντα ευρώ (750 €) πλέον της ελάχιστης οριζόμενης δια της υπ’ αρ.
1104033/2206/Α0012/31.12.2003 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Δικαιοσύνης δικηγορικής αμοιβής.
Γ) Για την κάθε είδους νομική υποστήριξη και παροχή συμβουλών, στην
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας ενόψει των πρακτικών, κλπ. Που θα
δημοσιευτούν, των απαντήσεων επί των ενστάσεων και προσφυγών που τυχόν ασκηθούν,
και κάθε άλλη εξωδικαστική νομική βοήθεια για την πρόοδο του διαγωνισμού, αμοιβή 60 €
την ώρα, σύμφωνα με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.
Ευχαριστώ
Βίκη Κορμπή.

Και ακολούθως η Προεδρεύουσα αναφέρεται στην από 1 Μαϊου 2006 εισήγηση του
Δικηγόρου του Δήμου Καλαμάτας, κου Αντώνη Γιαννακόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
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«ΘΕΜΑ: Ανάθεση ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στην Βασιλική Κορμπή, Δικηγόρο
Αθηνών, Α.Μ.Δ.Σ.Α. 15477, για παράσταση ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του
Συμβουλίου της Επικρατείας και για την παροχή νομικών συμβουλών στην Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας.

Προτείνω την ανάθεση στην δικηγόρο Αθηνών, Βασιλική Κορμπή του Νικήτα, κάτοικο
Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου, αρ. 27 Α, των παρακάτω δικαστικών και εξώδικων
ενεργειών:
Α) Να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου Καλαμάτας, ενώπιον της Επιτροπής
Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη δικάσιμο της 8ης Μαϊου 2006, που
ορίστηκε για την συζήτηση της υπ’ αρ. 501/17.04.2006 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που
άσκησε η Κοινοπραξία με την επωνυμία «Κ/Ξ ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε.-ΟΡΙΩΝ
Α.Τ.Ε..» κατά του Δήμου μας και να υποβάλλει σχετικό υπόμνημα.
Για την ανωτέρω νομική εκπροσώπηση του Δήμου μας ορίζεται η καταβολή στην εν
λόγω δικηγόρο αμοιβής ποσού επτακοσίων πενήντα ευρώ (750 €) πλέον της ελάχιστης
οριζομένης δια της υπ’αρ. 1104033/2206/Α0012/31.12.2003 κοινής Υπουργικής Απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης δικηγορικής αμοιβής.
Β) Να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου Καλαμάτας, ενώπιον της Επιτροπής
Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την δικάσιμο της 8ης Μαϊου 2006, που
ορίστηκε για την συζήτηση της υπ’ αρ. 480/2006 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που
άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» κατά του Δήμου μας και να
υποβάλλει σχετικό υπόμνημα.
Για την ανωτέρω νομική εκπροσώπηση του Δήμου μας ενώπιον Της ΕΑ του ΣΤΕ
ορίζεται η καταβολή στην εν λόγω δικηγόρο αμοιβής ποσού επτακοσίων πενήντα ευρώ (750
€) πλέον της ελάχιστης οριζόμενης δια της υπ’ αρ. 1104033/2206/Α0012/31.12.2003 κοινής
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης
δικηγορικής αμοιβής.
Γ) Να παράσχει γενικώς κάθε νομική υποστήριξη στην Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Καλαμάτας για την διαμόρφωση των προτάσεων της προς την Επιτροπή Εισήγησης
για Ανάθεση του διαγωνισμού, για το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, και την Δημαρχιακή
Επιτροπή. Ενδεικτικά, η ανωτέρω δικηγόρος θα παρέχει κάθε νομική συμβουλή προφορικώς
και εγγράφως, για την αντιμετώπιση νομικών θεμάτων για την πρόοδο του διαγωνισμού,
την σύνταξη των πρακτικών της Επιτροπής, και κυρίως την αντιμετώπιση και τις
απαντήσεις επί των ενστάσεων και των προσφυγών που τυχόν ασκηθούν από τις
υποψήφιες εταιρίες.
H αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου για την νομική αυτή υποστήριξη είναι ανάλογη
των ωρών εργασίας της όπως ορίζεται ανά ώρα, στην ανωτέρω υπουργική απόφαση.

Η ανάθεση, στην ανωτέρω δικηγόρο, της νομικής εκπροσώπησης του Δήμου
Καλαμάτας επί των συγκεκριμένων υποθέσεων, επιβάλλεται από την ιδιαιτερότητα και την
δυσκολία χειρισμού των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο διεξαγωγής των
δημόσιων διαγωνισμών. Απαιτείται, δηλαδή, υψηλός βαθμός επιστημονικής εξειδίκευσης
από τον δικηγόρο που αναλαμβάνει τον χειρισμό τους.
Η εντολοδόχος δικηγόρος είναι εξειδικευμένη στον χειρισμό υποθέσεων που
εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας και την Επιτροπή Αναστολών του, και
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αφορούν δημόσιους διαγωνισμούς. Η επιστημονική της εξειδίκευση σε υποθέσεις δημοσίου
δικαίου αποδεικνύεται από το βιογραφικό της, το οποίο σήμερα υποβάλλω.
Επίσης, η ανωτέρω δικηγόρος ασχολείται συστηματικά με την παροχή νομικών
συμβουλών και την σύνταξη δικογράφων που αφορούν σε ζητήματα αξιολόγησης
προσφορών που υποβάλλονται από τους υποψηφίους αναδόχους σε δημόσιους
διαγωνισμούς, διαγωνισμούς δημοσίων έργων, και γενικώς, την νομική υποστήριξη αρχών.
Επιπλέον, η εντολοδόχος δικηγόρος έχει την έδρα της και ασκεί την επαγγελματική
της δραστηριότητα στην Αθήνα. Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι
στην Αθήνα εδρεύει το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώπιον του οποίου (και συγκεκριμένα
ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του) εκδικάζονται οι συγκεκριμένες διαφορές. Συνεπώς,
ο διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθηνών δικηγόρος δύναται να λαμβάνει γνώση, γρήγορα
και με ευχέρεια , κάθε δικαστικού εγγράφου, που αφορά τις εν λόγω υποθέσεις (π.χ.
δικόγραφα αντιδίκων, δικαστικές αποφάσεις κλπ.).
Δεδομένου δε ότι ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά στην ανάθεση της μελέτης και
κατασκευής ενός σημαντικού πολιτιστικού έργου, τόσο για την πόλη της Καλαμάτας, όσο
και για ολόκληρη την χώρα μας, δεδομένου ότι θα φιλοξενεί κάθε χρόνο το Διεθνές
Φεστιβάλ Χορού, επιβάλλεται η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, για την άρτια
και ταχεία ολοκλήρωσή του διαγωνισμού.
Ενόψει αυτών, η ως άνω εντολοδόχος κρίνεται ως καταλληλότερη.
Ο Δικηγόρος του Δήμου Καλαμάτας
Αντώνης Γιαννακόπουλος»
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την
παραπάνω εισήγηση του δικηγόρου του Δήμου Καλαμάτας, τις υπ΄ αριθμ. 193 & 194/2006
προηγούμενες αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 111 του
Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95), καθώς και την υπ΄ αριθμ. 1104033/2206/Α0012/31.12.2003 κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ι. Εγκρίνει την ανάθεση ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στην Βασιλική
Κορμπή, Δικηγόρο Αθηνών, Α.Μ.Δ.Σ.Α. 15477, των παρακάτω δικαστικών και
εξώδικων ενεργειών:
Α) Να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου Καλαμάτας, ενώπιον της Επιτροπής
Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη δικάσιμο της 8ης
Μαΐου 2006, που ορίστηκε για την συζήτηση της υπ’ αρ. 501/17.04.2006
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που άσκησε η Κοινοπραξία με την επωνυμία
«Κ/Ξ ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε.-ΟΡΙΩΝ Α.Τ.Ε..» κατά του Δήμου μας
και να υποβάλλει σχετικό υπόμνημα.
Για την ανωτέρω νομική εκπροσώπηση του Δήμου Καλαμάτας ορίζεται η
καταβολή στην εν λόγω δικηγόρο αμοιβής ποσού επτακοσίων πενήντα ευρώ
(750
€)
πλέον
της
ελάχιστης
οριζομένης
δια
της
υπ’αρ.
1104033/2206/Α0012/31.12.2003 κοινής Υπουργικής Απόφασης των
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Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης δικηγορικής
αμοιβής.
Β) Να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου Καλαμάτας, ενώπιον της Επιτροπής
Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την δικάσιμο της 8ης
Μαΐου 2006, που ορίστηκε για την συζήτηση της υπ’ αρ. 480/2006 αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» κατά του Δήμου μας και να υποβάλλει σχετικό υπόμνημα.
Για την ανωτέρω νομική εκπροσώπηση του Δήμου Καλαμάτας ενώπιον της
ΕΑ του ΣΤΕ ορίζεται η καταβολή στην εν λόγω δικηγόρο αμοιβής ποσού
επτακοσίων πενήντα ευρώ (750 €) πλέον της ελάχιστης οριζόμενης δια της
υπ’ αρ. 1104033/2206/Α0012/31.12.2003 κοινής Υπουργικής Απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης δικηγορικής
αμοιβής.
Γ) Να παράσχει γενικώς κάθε νομική υποστήριξη στην Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Καλαμάτας για την διαμόρφωση των προτάσεων της προς την
Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση του διαγωνισμού, για το Μέγαρο Χορού
Καλαμάτας, και την Δημαρχιακή Επιτροπή. Ενδεικτικά, η ανωτέρω
δικηγόρος θα παρέχει κάθε νομική συμβουλή προφορικώς και εγγράφως,
για την αντιμετώπιση νομικών θεμάτων για την πρόοδο του διαγωνισμού,
την σύνταξη των πρακτικών της Επιτροπής, και κυρίως την αντιμετώπιση
και τις απαντήσεις επί των ενστάσεων και των προσφυγών που τυχόν
ασκηθούν από τις υποψήφιες εταιρίες.
H αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου για την νομική αυτή υποστήριξη είναι
ανάλογη των ωρών εργασίας της όπως ορίζεται ανά ώρα, στην ανωτέρω
υπουργική απόφαση.

ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση των απαιτούμενων σύμφωνα με τα παραπάνω πιστώσεων
σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 του Δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2006.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του
υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ
Γεωργία Θ. Βασιλάκη

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακόπουλος Διονύσιος
3. Κοσμόπουλος Βασίλειος
4. Μέλιος Ιωάννης
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5. Τσακαλάκου Σταυρούλα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καλαμάτα 9 Οκτωβρίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
Για τη Γραμματεία της
Δημαρχιακής Επιτροπής
Όλγα Παναγιωτοπούλου
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