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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  22-08-2019

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ.

Πνευματικό,  Δήμαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζήμο  Κωνσταντίνο,  3)Βλάσση  Δημήτριο,

4)Φαρμάκη  Γεώργιο,  5)Ζώγκο  Ανδρέα,  6)Μπάκουλη  Δημήτριο,  7)Νανόπουλο  Βασίλειο,

8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με

τις  α)σε  ορθή  επανάληψη  με  αριθμό  75/2017,  β)με  αριθμό  76/2017  και  γ)με  αριθμό  90/2018

αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Αυγούστου 2019, ημέρα

της  εβδoμάδας Πέμπτη  και  ώρα 09:00 σε  τακτική συvεδρίαση και  ύστερα από τηv  υπ'  αριθμ.

28499/16-08-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε

κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας

διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός  Αλέξανδρος, Πρόεδρος,  2)Ζώγκος  Ανδρ.,  3)Καμπούρης  Χαρ.  (αναπληρώνει  το

τακτικό μέλος  Βλάσση Δημ.)  4)  Παρτσινέβελος  Κων.  (αναπληρώνει  το  τακτικό μέλος  Φαρμάκη

Γεωργ. ), 5) Νανόπουλος Βασ..

  Α π ό ν τ ε ς 

1)Ζήμος Κων., 2)Μπάκουλης Δημ., 3) Δημητρόπουλος Κων.,  4)Γκουργιώτης Αλεξ.. 

           Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

       ΑΠΟΦΑΣΗ 367  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Ορισμός

πληρεξούσιων  δικηγόρων,  συμβολαιογράφων,  δικαστικών  επιμελητών»  θέτει  υπ'  όψιν  των

μελών την υπ'αριθμ. Πρωτ. 24498/16-07-2019 αίτηση του Ιωάννη Καραΐσκου, υπαλλήλου της Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, με συνημμένο σε αυτήν το υπ'αριθμ.1016/92/15-α/10-02-

2019 έγγραφο με θέμα “Διαβίβαση δικογραφίας” του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου που αφορά την

από  01-02-2018  Μήνυση  προς  τον  Εισαγγελέα  Πλημμελειοδικών  Κορίνθου,  του  Χρήστου

Πετρόπουλου του Πέτρου,  κατά του Ιωάννη Καραΐσκου και λοιπών (σύνολο έξι), με την οποία ο εν

λόγω υπάλληλος αιτείται τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, για την έννομη προστασία

του στην ανωτέρω υπόθεση που αφορά πράξεις της Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων στην οποία

υπηρετεί.

       Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 244Α του Ν.3852/2010, παρ.6. «Οι

Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστή-

ριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών

Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης αυτών για

αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανω-
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τέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγ-

γελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του Δή-

μου ή της περιφέρειας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο Δήμαρχο ή Περιφε-

ρειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Αν δεν υπηρε-

τεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που

προσλαμβάνεται σύμφωνα με την περίπτωση ιε' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και σύμφωνα

με την περίπτωση ιγ'  της παραγράφου 1 του άρθρου 176,  αντιστοίχως.  Οι ανωτέρω διατάξεις

εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.». Στη συνέχεια ο Πρόεδρος

λέει ότι  για την συγκεκριμένη υπόθεση θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος

θα αναλάβει την νομική υποστήριξη του ανωτέρω υπαλλήλου και θα ενημερώσει τον Δήμο για την

πορεία της εν λόγω υποθέσεως. Για τον λόγο δε αυτόν, προτείνει  τον δικηγόρο Κορίνθου κ. Γαλάνη

Σωτήριο.

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισή-

γηση του Προέδρου,  την υπ'αριθμ.πρωτ.εισερχ. 24498/16-07-2019 αίτηση του Ιωάννη Καραΐσκου,

υπαλλήλου του Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 244Α του Ν.3852/2010, τις

διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και της παρ.3 του άρθρ. 281 του Ν.3463/2006, όπως ισχύ-

ουν, του Νέου Κώδικα Δικηγόρων όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική

διάταξη,

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Βασ. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και

ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει) 

     Oρίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση,  τον δικηγόρο Κο-

ρίνθου κ.Γαλάνη Σωτήριο, στον οποίο δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να αναλάβει την νο-

μική υποστήριξη του Ιωάννη Καραΐσκου υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

Κορινθίων σχετικά με  την από 01-02-2018 Μήνυση προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κορίν-

θου, του Χρήστου Πετρόπουλου του Πέτρου και να ενημερώσει τον Δήμο για την πορεία της εν λόγω

υποθέσεως.

     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,  εκτός  εάν προβλέπεται  διαφορετικά  με  απόφαση

Δημοτικού  Συμβουλίου  περί  επιπλέον  της  προβλεπόμενης  στα  εν  λόγω  Παραρτήματα  αμοιβής,

κατόπιν σχετικού αιτήματος του πληρεξούσιας δικηγόρου.

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/367/2019.-  

Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 29-08-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
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