
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 35 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  9-8-2021 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο  Παιδείας, 

Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο 

Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

48487/30-7-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3481) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για 

το διάστημα από τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 

2021 και ώρα 6:00.», την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021  και την υπ' αριθ. 

426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69 

/174/οικ.15591/02.08.2021, Εγκύκλιο 54η του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε μέσω 

τηλεδιάσκεψης σήμερα την 9η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική 

συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ' αριθ. πρωτ. 22335/5-8-2021 πρόσκληση 

τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της 

(τακτικά και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της 

ημερήσιας διάταξης. 

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων. 

      Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη 

της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την 

σειρά εκλογής της αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.  

 

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

vόμιμη απαρτία. 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/%CE%A5%CE%A0.%CE%95%CE%A3.-%CE%94%CE%99%CE%94%CE%91%CE%94%CE%A6.69174%CE%BF%CE%B9%CE%BA.1559102.08.2021.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/%CE%A5%CE%A0.%CE%95%CE%A3.-%CE%94%CE%99%CE%94%CE%91%CE%94%CE%A6.69174%CE%BF%CE%B9%CE%BA.1559102.08.2021.pdf
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Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, 5)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Ταγαράς Βασίλειος, 4)Πλατής Σπυρίδων. 

 

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

           ΑΠΟΦΑΣΗ 396η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας στις εισηγήσεις του για το 25ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών 

επιμελητών» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. πρωτ. 21058/26-7-                 

2021 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ «Αίτημα ορισμού δικηγόρου για έκδοση γνωμοδότησης» 
 
Σας γνωρίζουμε ότι με την αρ. 109/25-5-2021 απόφαση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού 
Συμβουλίου , η οποία εκδόθηκε επί της από 12-2-2021 ένστασης της υπαλλήλου του Δήμου 
Κορινθίων κ. Ντορμπάρη Μάρθας, κλ. ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας Δημοτικών WC, κατά της αρ. 
165/συν/75η/22-12-2020 απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ α' και β' βαθμού 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έγινε αποδεκτή εν μέρει η ένσταση και επιβλήθηκε η πειθαρχική 
ποινή της προσωρινής παύσης ενός (1) μηνός με πλήρη στέρηση των αποδοχών της. 
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 παρ. 1 του ν.3528/2007, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους, σε 
συνδυασμό με τα πειθαρχικά παραπτώματα όπως αναφέρονται στις διατ. της παρ. 4α του ιδίου 
άρθρου, προβλέπουν ότι το παράπτωμα της περ. ι΄ της παρ. 1 του αρ. 107 (δηλαδή της 
αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων υπερβαίνει τις είκοσι δύο 
(22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους, 
επισύρει την πειθαρχική ποινή του υποβιβασμού έως δύο (2) βαθμούς ή της προσωρινής παύσης 
από τρεις (3) έως δώδεκα (12) μήνες ή την ποινή της οριστικής παύσης, η επιβληθείσα ποινή της 
προσωρινής παύσης ενός (1) μηνός, είναι ανυπόστατη και κατά συνέπεια η απόφαση του 
Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, πάσχει νομικά. 
Σχετικά σας γνωρίζουμε ότι παρά το γεγονός ότι αποστείλαμε το αρ. 19590/15-7-2021 έγγραφό μας 
προς το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με την επισήμανση της ανυπόστατης ποινής, δεν 
έχουμε λάβει γραπτή απάντηση. 
Κατόπιν αυτού και δεδομένου ότι σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 140 παρ. 5 του ν.3528/2007 όπως 
ισχύει, η πειθαρχική απόφαση δεν ανακαλείται, παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή , στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ,να αποφασίσει για τον ορισμό Δικηγόρου , προκειμένου να 
γνωμοδοτήσει για την υποβολή ή μη προσφυγής εκ μέρους του Δήμου κατά της ως άνω απόφασης, 
στα Διοικητικά Δικαστήρια. 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
-αρ.πρωτ. 623/28-6-2021 έγγραφο ΥΠΕΣ 
Τμ.Γραμματειακής Υποστήριξης Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού 
Συμβουλίου με την σχετική απόφαση  
-αρ.19590/15-7-2021 έγγραφό μας 
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      Ακολούθως, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του 

Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει προς τον Δήμο 

Κορινθίων επί της ανωτέρω υπόθεσης.  Για το λόγο αυτό εισηγείται τον ορισμό του δικηγόρου 

Κορίνθου κ. Θεοφάνη Μιχαλόπουλου. 

 

      Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 

Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,  καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική 

νομοθετική διάταξη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση το δικηγόρο 

Κορίνθου κ. Θεοφάνη Μιχαλόπουλο, στον οποία δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να 

γνωμοδοτήσει προς τον Δήμο Κορινθίων επί της άσκησης ή μη προσφυγής εκ μέρους του Δήμου 

ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων κατά της με αριθμό 109/25-5-2021 απόφασης του 

Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου , η οποία εκδόθηκε επί της από 12-2-2021 ένστασης της 

υπαλλήλου του Δήμου Κορινθίων κ. Ντορμπάρη Μάρθας, κλ. ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 

Δημοτικών WC, κατά της με αριθμό 165/συν/75η/22-12-2020 απόφασης του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ α' και β' βαθμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και σύμφωνα με 

την οποία έγινε αποδεκτή εν μέρει η ένσταση και επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της προσωρινής 

παύσης ενός (1) μηνός με πλήρη στέρηση των αποδοχών της, όπως ακριβώς και αναλυτικά 

αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 21058/26-7-2021 εισήγηση του 

Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Κορινθίων. 

  Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα υπολογιστεί με ώρες απασχόλησης και θα καθοριστεί με 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του 

Ν.3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.         

        Η σχετική δαπάνη, θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων 

οικονομικού έτους 2021 με Κ.Α. 00.6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων». 

  

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

            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/396/2021.-

Ακριβές απόσπασμα  

Κόρινθος, 10-8-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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