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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 52
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 10-11-2020
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

Δήμαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήμαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 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, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Νοεμβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 9:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 34137/6-11-2020 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.
Στη 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 αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. 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 αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής
Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος
Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 13ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης), 6)Ταγαράς Βασίλειος (ήταν εκτός αιθούσης από την συζήτηση
του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης και έως το πέρας της συνεδριάσεως), 7)Σταυρέλης Νικόλαος.
Απόντες
1)Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Πλατής Σπυρίδων.
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Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 541η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός
πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη των
μελών της Επιτροπής την υπ

αριθ. πρωτ. 33156/30-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής

Ανάπτυξης του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
Θέμα: “Αναγκαιότητα Ορισμού δικηγόρου για τον Αντιδήμαρχο κ. Ζαχαριά Σπυρίδωνα ”
Σχετ./Κοινοποίηση: Την με αριθμό αρ .πρωτ. Προκ/Ζ 2019/568+571/767 Κλήση Μάρτυρα για
Προκαταρκτική Εξέταση από το Πταισματοδικείο Κορίνθου
Μ
Παρακαλούμε όπως ορίσετε Δικηγόρο, προκειμένου να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον κ.
Αντιδήμαρχο του Δήμου κ. Ζαχαριά Σπυρίδωνα, ο οποίος κλήθηκε να εξεταστεί ως μάρτυρας σε
ποινική υπόθεση του ΑΤ Κορίνθου την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 από την Πταισματοδίκη Κορίνθου.
Επίσης, ο Πρόεδρος

θέτει υπ'όψιν των μελών την από 27-10-2020 σχετική αίτηση του

Αντιδημάρχου κ.Ζαχαριά Σπυρίδωνα για ορισμό δικηγόρου υπεράσπισης στην ανωτέρω υπόθεση
που αφορά την άσκηση των καθηκόντων του ως Αντιδημάρχου Δήμου Κορινθίων, καθώς και την
επισυναπτόμενη υπ' αριθμ. ΠΡΟΚ/Ζ2019/568+571/767 Κλήση για Μάρτυρα για Προκαταρκτική
εξέταση (σύμφωνα με τα άρθρα 30 παρ.1, 31 παρ. 1, 3, 209, 213 του Κ.ΠΔ.-Ν.4620/2019) της
Πταισματοδίκη Κορίνθου επ' ονόματί του, για ποινική υπόθεση του Α.Τ. Κορίνθου κλπ, με
ημερομηνία εμφάνισης ενώπιον της Πταισματοδίκη Κορίνθου την 10-11-2020.
Ακολούθως ο Πρόεδρος αναφέρει 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 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
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
Δήμου ή της περιφέρειας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο Δήμαρχο 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 του Δήμου, ο οποίος θα παρέχει νομική υποστήριξη στον Αντιδήμαρχο Κορινθίων κ.
Ζαχαριά Σπυρίδωνα για την εν λόγω υπόθεση, η οποία αφορά την άσκηση των καθηκόντων του,
κατά την ορισθείσα ημέρα την 10-11-2020 ή και σε κάθε μετ' αναβολή συζήτηση αυτής και θα
ενημερώσει το Δήμο για την πορεία της υποθέσεως. Για τον λόγο δε αυτόν, προτείνει τον ορισμό
του δικηγόρου Κορίνθου κ. Παναγιώτη Πίκουλα.
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω
εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της υπηρεσίας, την σχετική 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, παρ.6., καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική
διάταξη
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων το δικηγόρο Κορίνθου κ. Πίκουλα Παναγιώτη,
στον οποίο δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να παρέχει νομική υποστήριξη στον Αντιδήμαρχο
Κορινθίων κ. Ζαχαριά Σπυρίδωνα ενώπιον της Πταισματοδίκη Κορίνθου κατόπιν της υπ' αριθμ.
ΠΡΟΚ/Ζ2019/568+571/767 Κλήση για Μάρτυρα για Προκαταρκτική εξέταση (σύμφωνα με τα
άρθρα 30 παρ.1, 31 παρ. 1, 3, 209, 213 του Κ.ΠΔ.-Ν.4620/2019) της Πταισματοδίκη Κορίνθου επ'
ονόματί του, για ποινική υπόθεση του Α.Τ. Κορίνθου κλπ, κατά την ορισθείσα ημέρα την 10-112020 ή και σε κάθε μετ' αναβολή συζήτηση αυτής και να ενημερώσει το Δήμο για την πορεία της
υποθέσεως, η οποία αφορά την άσκηση των καθηκόντων του εν λόγω Αντιδημάρχου.
Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου για την νομική υποστήριξη του Αντιδημάρχου Κορινθίων κ.
Ζαχαριά θα γίνει 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.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 52/541/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 10-11-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

