
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 4 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 31-1-2022 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' 

αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 3608/21-1-2022 (ΦΕΚ 155/21-1-2022 Β΄ τεύχος) 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, 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00, 

έως και τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 

426 του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’ αριθ. 

πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/8.11.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (66η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ 

αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα την 31η 

Ιανουαρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα 

από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 2465/27-1-2022 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. 

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

Δήμου Κορινθίων. 

 

     Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Σπυρίδωνας Πλατής, 3)Σπυρίδωνας Ζαχαριάς, 4)Αντώνιος 

Κυριαζής, 5)Αλέξανδρος Πνευματικός, 6)Γεώργιος Μουρούτσος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος 

Νικόλαο Σταυρέλη), 7)Ανδρέας Ζώγκος, 8)Κορδώσης Χρήστος. 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
ΑΔΑ: Ψ2Ρ7ΩΛ7-Λ21



 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Γεώργιος Πούρος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).  

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

 

       ΑΠΟΦΑΣΗ 42η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας στις εισηγήσεις για το 12ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» 

αναφέρει ότι με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 2613/31-1-2022 έγγραφό του το Τμήμα Αυτεπιστασίας της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου περί προκαταρκτικής εξέτασης για τον 

τραυματισμό που έλαβε χώρα την 16-11-2019 στην παιδική χαρά πλησίον δημοτικού θεάτρου 

διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή τα έγγραφα που αφορούν την ως άνω υπόθεση, μεταξύ των 

οποίων και την υπ΄ αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 2026/24-1-2022 αίτηση για ορισμό 

πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για νομική στήριξη του Αντιδημάρχου Κορινθίων κ. 

Σπυρίδωνα Ζαχαριά, την οποία θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής.  Το ως άνω αναφερόμενο 

έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Περί προκαταρκτικής εξέτασης για τον τραυματισμό που έλαβε χώρα την 16-11-2019 στην 
παιδική χαρά πλησίον Δημοτικού Θεάτρου. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 52 του Ν.4674/2020. 
2. Α20/128 προκαταρκτική εξέταση του Εισαγγελέα πρωτοδικών. 
3. Το αρ.  41383/19-11-2019 έγγραφο του Α.Τ. Κορίνθου. 
4. Την αρ. 30076/2-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΜΩΨΩΛ7-Τ1Ζ) απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων περί 

ορισμού του κου Σπυρίδωνα Ζαχαριά ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 
που συμπεριλαμβάνουν τις αρμοδιότητες του τμήματος της Αυτεπιστασίας. 

5. Την αρ. 48796/24-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΘ87ΩΛ7-ΤΕΩ) απόφαση ορισμού του Δημάρχου 
Κορινθίων περί ορισμού του κου Ιωάννη Καραίσκου ως Αναπληρωτή Προϊσταμένου της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Κορίνθου (το τμήμα της Αυτεπιστασίας δεν 
είχε προϊστάμενο κατά τον χρόνο του ατυχήματος. 
 
Και σε συνέχεια της σχετικής 1 αίτησης που αφορά ορισμό νομικό συμβούλου για την 
στήριξή σε δικαστική υπόθεση που αφορά την άσκηση καθηκόντων του κου Σπυρίδωνα 
Ζαχαριά ως Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Δήμου Κορινθίων, σας 
διαβιβάζουμε τα κάτωθι έγγραφα που αφορούν την υπόθεση από το αρχείο της Υπηρεσίας 
μας, 

 
1. Την αρ. 22456/28-05-2015 σύσταση Κλιμακίου μηχανικών ελέγχου παιδικών  χαρών. 
2. Την αρ. 42816/22-9-2015 έκθεση αυτοψίας παιδικής χαράς στην πλατεία Ελ.Βενιζέλου 

στην Δ.Κ. Κορίνθου, που διαβιβάστηκε με το αρ. 42818/22-9-2015 έγγραφο. 
3. Την αρ. 7801/5-3-2020 έγγραφο του Πταισματοδικείου Κορίνθου. 
4. Το αρ. 9095/13-3-2020 έγγραφο του Τμήματος Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Τ.Υ. & 

Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων. 
5. Την αρ. 2026/24-1-2022 αίτηση του Σπυρίδωνα Ζαχαριά περί ορισμού νομικού συμβούλου. 

 

  Ακολούθως ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4674/2020, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει «…1. Τα υπουργεία, οι ανεξάρτητες αρχές, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις 

του Κράτους, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα 
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δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους μόνιμους και με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς τους, ενώπιον 

των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή 

άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την 

ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση 

ποινικής δίωξης ύστερα από καταγγελία εκ μέρους δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης διοικητικής 

αρχής. Η νομική υποστήριξη αφορά είστε στη νομική εκπροσώπηση των υπαλλήλων από 

πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με τους προαναφερόμενους φορείς, 

ανά υπόθεση, είτε στην κάλυψη των εξόδων εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή μετά 

πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής του υπαλλήλου.  2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα 

βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα.  Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται 

εφόσον, για τις ποινικές υποθέσεις, εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία οι υπάλληλοι 

κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα του Δικαστικού 

Συμβουλίου, με το οποίο παύεται οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο 

αρχείο και εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά.  Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να 

υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφορέα κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, 

όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208).  ….  4. 

Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Η νομική υποστήριξη 

των αιρετών παρέχεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, θετική εισήγηση του δικηγόρου ή 

νομικού συμβούλου που υπηρετεί στον οικείο ΟΤΑ και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  Αν δεν 

υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η θετική εισήγηση γίνεται με ανάθεση σε δικηγόρο από 

την οικεία Οικονομική Επιτροπή.  Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα 

καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την 

οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο 

βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η 

υπόθεση στο αρχείο.  5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι η 

προκαλούμενη δαπάνη έχει προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς των οικείων φορείων.»  

  Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου, ο οποίος θα 

παρέχει νομική υποστήριξη στον Αντιδήμαρχο Κορινθίων κ. Σπυρίδωνα Ζαχαριά, προβαίνοντας στις 

απαιτούμενες ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων οργάνων κατά την προκαταρκτική εξέταση της εν 

λόγω υπόθεσης, η οποία αφορά στην άσκηση των καθηκόντων του ως Αντιδημάρχου Δήμου 

Κορινθίων, στην όποια ημερομηνία εξέτασης ήθελε ορισθεί ή και σε κάθε μετ' αναβολή εξέταση 

αυτής και θα ενημερώσει τον αιτούντα για την πορεία της υπόθεσης.  Για το λόγο αυτό προτείνει τον 

ορισμό του δικηγόρου Κορίνθου κ. Πέτρου Θωμαΐδη. 

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, το υπ΄ αριθ. πρωτ. 2613/31-1-2022 έγγραφό του το Τμήμα Αυτεπιστασίας 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τη συνημμένη σε αυτό υπ΄ αριθ. 
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πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 2026/24-1-2022 αίτηση του Αντιδημάρχου Κορινθίων κ. Ζαχαριά, 

τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, το άρθρο 244Α του 

Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, το άρθρο 52 του Ν. 4674/2020, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού 

έτους 2022 και τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, και της εγκυκλίου 

487/87194/11-12-2020 (ΑΔΑ:Ψ5Ε546ΜΤΛ6-ΒΑ0), καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική 

νομοθετική διάταξη  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων το δικηγόρο Κορίνθου κ. Πέτρο Θωμαΐδη, στον 

οποίο δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να παρέχει νομική υποστήριξη στον κ. Σπυρίδωνα 

Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Δήμου Κορινθίων, προβαίνοντας στις απαιτούμενες ενέργειες ενώπιον των 

αρμοδίων οργάνων κατά την προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση που αφορά σε τραυματισμό 

που έλαβε χώρα την 16-11-2019 στην παιδική χαρά πλησίον δημοτικού θεάτρου στη πόλη της 

Κορίνθου, η οποία αφορά την άσκηση των καθηκόντων του ως Αντιδημάρχου Δήμου Κορινθίων, 

σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 2026/24-1-2022 αίτησή του προς το 

Δήμο Κορινθίων και το υπ΄ αριθ. πρωτ. 2613/31-1-2022 έγγραφό του το Τμήμα Αυτεπιστασίας της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, κατά την όποια ημερομηνία εξέτασης 

ήθελε ορισθεί ή και σε κάθε μετ' αναβολή εξέταση αυτής και θα ενημερώσει τον αιτούντα για την 

πορεία της υπόθεσης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

  Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα υπολογισθεί 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 2022 με Κ.Α. 00.6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» 

(Α.Α.Υ. 266/2022). 

 

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/42/2022.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 1-2-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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