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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 30
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 16-6-2020
Η Οικονοµική Επιτρoπή τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

∆ήµαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο ∆ηµήτριο, Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, ∆ηµοτική Σύµβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 6)Πνευµατικό
Αλέξανδρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε
αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)µε αριθµό 30467/4-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου
Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 16η Ιουνίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε
έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 16349/15-6-2020 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.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κων/να, 4)Πνευµατικός
Αλέξανδρος, 5)Ταγαράς Βασίλειος.
Απόντες
1)Πούρος Γεώργιος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου Θέµατος Ηµερήσιας ∆ιάταξης),
2)Μπίτζιος ∆ηµήτριος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου Θέµατος Ηµερήσιας ∆ιάταξης),
3)Κορδώσης Χρήστος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου Θέµατος Ηµερήσιας ∆ιάταξης),
4)Σταυρέλης Νικόλαος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της
συνεδρίασης και της συζήτησης του θέµατος διότι πρέπει άµεσα να γίνει ορισµός δικηγόρων για
υποθέσεις του ∆ήµου, που οι δικάσιµοι κ.λ.π. έχουν οριστεί για τις προσεχείς ηµέρες.
Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της
συζήτησης του ανωτέρω θέµατος.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 250η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για τo 2ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης «Ορισµός πληρεξούσιων δικηγόρων, συµβολαιογράφων, δικαστικών επιµελητών»
θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την από 15-06-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τοπικής
Ανάπτυξης του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:

Θέµα: “Ορισµός δικηγόρου για τη νοµική υποστήριξη αιρετών”
Σχετ.: Αρ.Προκ./Α2020/1959/237 Κλήση Πταισµατοδίκη Κορίνθου
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 51 του Ν.3979/2011 αλλά και
τη σχετική κλήση για ύποπτο για προκαταρκτική εξέταση που αφορά σε σωµατική βλάβη φερόµενη
ως προκληθείσα από ζώο συντροφιάς, εισηγούµαστε όπως η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίσει
τον ορισµό δικηγόρου για τη νοµική υποστήριξή του.
Επίσης, ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των µελών την υπ'αριθµ.πρωτ.15413/5-6-2020 σχετική αίτηση του Αντιδηµάρχου κ.Ζαχαριά Σπυρίδωνος για ορισµό δικηγόρου υπεράσπισης στην ανωτέρω
υπόθεση που αφορά την άσκηση των καθηκόντων του ως Αντιδηµάρχου ∆ήµου Κορινθίων, καθώς
και την επισυναπτόµενη υπ' αριθµ.ΠΡΟΚ/Α2020/1959/237 Κλήση για Ύποπτο για Προκαταρκτική
εξέταση (σύµφωνα µε τα άρθρα 30 παρ.1,3και 243, 244 παρ.1 του Κ.Π∆.-Ν.4620/2019) της Πταισµατοδίκη Κορίνθου επ' ονόµατί του, κατόπιν της µήνυσης/ έγκλησης µε εγκαλούντα /µηνυτή τον
∆ηµήτριο Μαρκούση, για ενδεχόµενη παράβαση των διατάξεων των άρθρων Σωµατική βλάβη από
αµέλεια τελεσθείσα από υπόχρεο δια παραλείψεως (αρ.15 26 εδ.β', 28, 314 Παρ.1α, 2β ΠΚ σε
συνδ. µε άρθ. 9, Ν.4039/2012, ως αντικ. µε άρθ.46 παρ. 6 Ν.4235/2014) µε ηµεροµηνία εµφάνισης ενώπιον της κ.Πταισµατοδίκη Κορίνθου την 18-06-2020.
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 υποστήριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των ∆ικαστηρίων ή των ∆ικαστικών 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 ανωτέρω νοµική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ
µέρους της Υπηρεσίας. Η νοµική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του ∆ήµου ή της περιφέρειας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο ∆ήµαρχο ή Περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί 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.».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται, για την συγκεκριµένη υπόθεση να ορισθεί πληρεξούσιος
δικηγόρος ο οποίος θα εκπροσωπήσει ως δικηγόρος υπεράσπισης τον Αντιδήµαρχο Κορινθίων
κ.Ζαχαριά Σπυρίδωνα ενώπιον της κ.Πταισµατοδίκη Κορίνθου κατά την συζήτηση της εν λόγω
υπόθεσης, η οποία αφορά την άσκηση των καθηκόντων του, κατά την ορισθείσα ηµέρα την 18-06-
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2020 ή και σε κάθε µετ' αναβολή συζήτηση αυτής και θα ενηµερώσει το ∆ήµο για την πορεία της
υποθέσεως. Για τον λόγο δε αυτόν, προτείνει τον ορισµό της δικηγόρου Κορίνθου κ.Ταρούση
Ελένης.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της υπηρεσίας, την σχετική Αίτηση του Αντιδηµάρχου Κορινθίων κ.Ζαχαριά Σπυρίδωνος, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και
ισχύει, το άρθρο 244Α του Ν.3852/2010, παρ.6., καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νοµοθετική
διάταξη
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου Κορινθίων την δικηγόρο Κορίνθου κ.Ταρούση Ελένη
στην οποία δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να εκπροσωπήσει ως δικηγόρος υπεράσπισης τον
Αντιδήµαρχο Κορινθίων κ.Ζαχαριά Σπυρίδωνα ενώπιον της κ.Πταισµατοδίκη Κορίνθου κατόπιν της
υπ' αριθµ.ΠΡΟΚ/Α2020/1959/237 Κλήσης για Ύποπτο για Προκαταρκτική εξέταση (σύµφωνα µε
τα άρθρα 30 παρ.1,3 και 243, 244 παρ.1 του Κ.Π∆.-Ν.4620/2019) της Πταισµατοδίκη Κορίνθου επ'
ονόµατί του, κατόπιν της µήνυσης/ έγκλησης µε εγκαλούντα /µηνυτή τον ∆ηµήτριο Μαρκούση, για
ενδεχόµενη παράβαση των διατάξεων των άρθρων Σωµατική βλάβη από αµέλεια τελεσθείσα από
υπόχρεο δια παραλείψεως (αρ.15 26 εδ.β', 28, 314 Παρ.1α, 2β ΠΚ σε συνδ. µε άρθ. 9,
Ν.4039/2012, ως αντικ.µε άρθ.46 παρ. 6 Ν.4235/2014), κατά την ορισθείσα ηµέρα την 18-06-2020
ή και σε κάθε µετ' αναβολή συζήτηση αυτής και να ενηµερώσει το ∆ήµο για την πορεία της υποθέσεως, η οποία αφορά την άσκηση των καθηκόντων του εν λόγω Αντιδηµάρχου.
Η αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αµοιβές που προβλέπονται από τα
Παραρτήµατα, όπως ισχύουν, που συνοδεύουν το Νέο Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν.4194/2013 – Φ.Ε.Κ.
Α΄208/2013, όπως ισχύει µε τον Ν.4205/2013 – Φ.Ε.Κ. Α΄ 242/2013) όπως ισχύει, αποκλειόµενης κάθε
αµοιβής που ξεπερνάει τα Παραρτήµατα αυτά, (ποσό αµοιβής για την εν λόγω υπόθεση : 99,20€).
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 30/250/2020.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 17-06-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

