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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 16-03-2022

    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. 13654/4-3-2022 (ΦΕΚ 1011/4-3-
2022 τεύχος β) 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 το Σάββατο, 5 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00, έως και τη Δευτέρα, 
14 Μαρτίου 2022 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.69/202/οικ.2684/21.02.2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (75η Εγκύκλιος) του Υπουργείου 
Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα την 16η Μαρτίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας 
Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 
7003/11-3-2022 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.
       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των 
Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και 
έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
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1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Σπυρίδωνας Πλατής, 3)Σπυρίδωνας Ζαχαριάς, 
4)Αντώνιος Κυριαζής, 5)Αλέξανδρος Πνευματικός, 6)Νικόλαος Σταυρέλης, (αποχώρησε 
στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 7) Ανδρέας Ζώγκος.

 Α π ό ν τ ε ς 
1) Γεώργιος Πούρος, 2) Χρήστος Κορδώσης.

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

           ΑΠΟΦΑΣΗ 145η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας στις εισηγήσεις για το 6ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, 
δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’όψιν των μελών της επιτροπής την από 10-03-2022 
εισήγηση του Τμήματος Αιρετών Οργάνων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: «Νομική υποστήριξη πρώην Αντιδημάρχου Κορινθίων»
Σχετ.: α) Η με αριθ. πρωτ. 6823/10-03-2022 αίτηση του κ.Χαράλαμπου Καμπούρη πρώην 
Αντιδημάρχου Κορινθίων με συνημμένο το από 3-12-2021 με ΑΒΩ: Τ21/716 Κλητήριο 
Θέσπισμα Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου.

Με τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
«Οι δήμοι υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους αιρετούς που έχουν 
εκλεγεί σ΄ 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 
νομική υποστήριξη αφορά στην νομική εκπροσώπηση των αιρετών Συμβούλων από 
πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό  με τους 
προαναφερόμενους φορείς, ανά υπόθεση. 
Η νομική υποστήριξη των ανωτέρω αιρετών Συμβούλων συντελείται μετά από αίτηση 
εκάστου αιρετού.- 

Επειδή την Πέμπτη, 17-03-2022, καλείται να εμφανισθεί ενώπιον του Ακροατηρίου του 
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου ο κ.Χαράλαμπος Καμπούρης, για να δικαστεί ως 
υπαίτιος με την ιδιότητά του  ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 
Δήμου Κορινθίων για υπόθεση μετατόπισης του κειμένου επί της Λεωφόρου Αθηνών 
αρ.130 (έναντι Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου)  περιπτέρου, όπως ακριβώς και αναλυτικά 
αναφέρεται στο συνημμένο στην αίτησή του Κλητήριο Θέσπισμα, και ο Δήμος μας δεν 
έχει προσλάβει δικηγόρο με μηνιαία αντιμισθία, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
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Τον ορισμό δικηγόρου από την Οικονομική Επιτροπή για τη νομική υποστήριξη του 
κ.Χαράλαμπου Καμπούρη πρώην Αντιδημάρχου Κορινθίων ενώπιον του Ακροατηρίου του 
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου, όπου δυνάμει του από 3-12-2021 με ΑΒΩ: 
Τ21/716 Κλητήριου Θεσπίσματος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου, καλείται να 
δικαστεί ως υπαίτιος με την ιδιότητά του  ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων για υπόθεση μετατόπισης του κειμένου επί της Λεωφόρου 
Αθηνών αρ.130 (έναντι Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου)  περιπτέρου, όπως ακριβώς και 
αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο στην αίτησή του Κλητήριο Θέσπισμα, κατά την 
δικάσιμο της 17-03-2022 ή/και στην όποια μετά αναβολή δικάσιμο αυτής, όπως 
αναφέρεται στην ως άνω σχετική αίτηση και στο συνημμένο ως άνω αναφερόμενο 
κλητήριο θέσπισμα.

Εκ του Τμήματος Αιρετών Οργάνων
   
         Ο Πρόεδρος ακολούθως αναφέρει ότι προκειμένου να υποστηριχθούν τα 
συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος ο οποίος θα 
παρέχει νομική υποστήριξη στον κ.Χαράλαμπο Καμπούρη πρώην Αντιδήμαρχο Κορινθίων 
ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου, όπου δυνάμει του από 3-12-2021 με 
ΑΒΩ: Τ21/716 Κλητήριου Θεσπίσματος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου, καλείται να 
δικαστεί ως υπαίτιος με την ιδιότητά του ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων για υπόθεση μετατόπισης του κειμένου επί της Λεωφόρου 
Αθηνών αρ.130 (έναντι Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου)  περιπτέρου, κατά την δικάσιμο 
της 17-03-2022 ή/και στην όποια μετ’αναβολή δικάσιμο αυτής, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Αιρετών Οργάνων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Κορινθίων. Για τον λόγο δε αυτόν προτείνει τον ορισμό του δικηγόρου 
Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Χατζή Μιχαήλ.
         Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και 
λαμβάνοντας υπ’όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 και  του άρθρου 244, του  
Ν.3852/2010, όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική 
διάταξη, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

           Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων, τον δικηγόρο Πρωτοδικείου 
Κορίνθου κ.Χατζή Μιχαήλ, στον οποίο δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να 
παρέχει νομική υποστήριξη στον κ.Χαράλαμπο Καμπούρη πρώην Αντιδήμαρχο Κορινθίων 
ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου, όπου δυνάμει του από 3-12-2021 με 
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ΑΒΩ: Τ21/716 Κλητήριου Θεσπίσματος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου, καλείται να 
δικαστεί ως υπαίτιος με την ιδιότητά του  ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων για υπόθεση μετατόπισης του κειμένου επί της Λεωφόρου 
Αθηνών αρ.130 (έναντι Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου)  περιπτέρου, κατά την δικάσιμο 
της 17-03-2022 ή/και στην όποια μετ’αναβολή δικάσιμο αυτής, να παρακολουθήσει την 
έκδοση της σχετικής απόφασης και να ενημερώσει τον Δήμο για την πορεία της 
υποθέσεως,   όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται και στο ιστορικό της παρούσης. 

        Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου για την εν λόγω υπόθεση, δεδομένου ότι λόγω 
του αντικειμένου της, του όγκου των εγγράφων, επίσης λόγω του ότι για την ίδια 
υπόθεση έχουν υποβληθεί κι άλλες αντίθετες μηνύσεις υπό των εμπλεκομένων στην 
υπόθεση ατόμων, ήτοι μηνύσεις για ψευδείς καταμηνύσεις, για παράβαση καθήκοντος  
κ.λ.π., (ο προσδιορισμός και η εκδίκαση των οποίων εκκρεμεί), χρήζει επισταμένης 
έρευνας και επί πλέον χρόνου απασχολήσεως του συνήθους, θα καθοριστεί με απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 281 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως 
τροποποιήθηκε 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. 498/2022).

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
       Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/145/2022 .-

                                                                 Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 16-03-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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