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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 12/27.05.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  83/2020
Θέμα 7ο Η.Δ.: «Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου»
Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  έλαβε χώρα
δια περιφοράς, η 12η  τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ.
πρωτ.  13920/22-5-2020  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  κ.  Αντωνίου  Κυριαζή,   που επιδόθηκε  σύμφωνα με  τις
διατάξεις  του  Ν.  4555/2018,  άρθρο  74 §  1  σε  κάθε  έναν  των Συμβούλων  χωριστά   καθώς και  στο  Δήμαρχο  Βασίλειο
Νανόπουλο, ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις εισηγήσεις, το έντυπο ψηφοφορίας  και τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης,  με
καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων των δημοτικών συμβούλων, την 27η  Μαΐου 2020, ημέρα της
εβδομάδας Τετάρτη με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 14:00,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, την από 11-03-
2020   Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΠΝΠ)  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της
εμφάνισης του κορωνοιού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α΄/11-3-2020) και την
αριθμ. πρωτ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2020,  της αριθμ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ   και την
αριθμ. εγκυκλίου 40 αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 του ΥΠΕΣ, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών συμμετείχαν τα
τριάντα ένα  (31) μέλη, δηλαδή:

           ΠΑΡΟΝΤΑ
         
                    ΑΠΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος   
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κόλλια Κωνσταντίνα
4. Μπίτζιος Δημήτριος
5. Καρσιώτης Παναγιώτης
6. Πούρος Γεώργιος
7. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
8. Παπαδημητρίου Σωτήριος
9. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα – Αντιπρόεδρος
10. Ταγαράς Βασίλειος
11. Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
12. Μπουρσέ Ηλίας
13. Κεφάλας Σταύρος
14. Ζώγκος Ανδρέας
15. Σταυρέλης Νικόλαος
16. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας
17. Μουρούτσος Γεώργιος  
18. Μανωλάκης Δημήτριος
19. Δόντης Μιχαήλ
20. Κονδύλης Μαρίνος
21. Καρασάββας Ιωάννης
22. Λαμπρινός Παναγιώτης
23. Καλλίρης Πελοπίδας
24. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
25. Πλατής Σπυρίδων
26. Πιέτρης Γεώργιος
27. Κορδώσης Χρήστος
28. Πιέτρης Τιμολέων 
29. Γκερζελής Ιωάννης
30. Ασημακόπουλος Μάριος
31. Τζέκου Παρασκευή

1. Πνευματικός Αλέξανδρος
2. Μελέτης Χρήστος
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Ο Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κατ΄ ιδίαν  τηλεφωνική
επικοινωνία, διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία  για την έναρξη της συνεδρίασης .

Για το ανωτέρω 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου», είχε αποσταλεί
στα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  η  αριθ.  161/2020  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  σύμφωνα  με  την  οποία  η
δικηγόρος, κα Παπαβενετίου Αγγελική, ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου και στην οποία δίνει ρητή εντολή και
πληρεξουσιότητα να παρασταθεί  ενώπιον  του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατόπιν της υπ'  αριθμ.
καταχ.ΚΛ2176/12-12-2019 Κλήσης  που αφορά την  υπ'  αριθμ.  κατ.  ΠΡ180/05-04-2019 Προσφυγή που άσκησαν  οι  :1)
Καλογήρου Χρήστος Θ. κ.λ.π. (4) κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της από 29/01/2019 Πράξης Εισφοράς σε χρήμα του
Δήμου Κορινθίων,  κατά την ορισθείσα δικάσιμο στις  04-06-2020 ή και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο αυτής, να συντάξει,
υπογράψει  και  καταθέσει  σχετικό  υπόμνημα-προτάσεις,  να παρακολουθήσει  την  έκδοση  της  σχετικής  απόφασης  και  να
ενημερώσει τον Δήμο για την πορεία της υποθέσεως η αμοιβή θα καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα και
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006 που ορίζουν ότι: “Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση
νομικών  ζητημάτων,  τα  οποία  έχουν  ιδιαίτερη  σημασία  ή  σπουδαιότητα  και  απαιτούν  εξειδικευμένη  νομική  γνώση  ή
εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου κατά παρέκκλιση
των  προηγούμενων  παραγράφων  του  ανωτέρω  άρθρου  και  η  απόφαση λαμβάνεται  με  την  απόλυτη  πλειοψηφία  των
παρόντων μελών του (άρθρο 36 § 7 του Ν. 3801/2009) και

α) Η εν λόγω υπόθεση είναι ιδιαιτέρως δυσχερής και παρουσιάζει εξαιρετική δυσκολία στον χειρισμό της, καθότι με τους
λόγους  της  υπό  κρίση  προσφυγής  τίθενται  θέματα  πολεοδομικής  νομοθεσίας,  διοικητικά  θέματα,  αλλά  και  θέματα
αποσβεστικής  προθεσμίας/παραγραφής,  τα οποία απαιτούν  πολύωρη απασχόληση για μελέτη και  προετοιμασία της
υπόθεσης, για συνεργασία με τις αρμόδιες  Υπηρεσίες του Δήμου (Τεχνική Υπηρεσία και Οικονομική Υπηρεσία),  για
αναζήτηση συγκεκριμένων στοιχείων από αυτές και για μελέτη των στοιχείων αυτών, για εξεύρεση σχετικής νομολογίας,
για  σύνταξη  υπομνήματος  για  λογαριασμό  του  Δήμου  Κορινθίων  για  την  αντίκρουση  ενός  εκάστου  των  λόγων  της
προσφυγής, 
   β) Συγκεκριμένα, η εν λόγω υπόθεση αφορά πολυσέλιδη (πλέον των 90 σελίδων) προσφυγή των Χρήστου Καλογήρου
κ.λ.π. Τριών (3) κατά της από 29/1/2019 πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα για τα ακίνητα των προσφευγόντων στην
περιοχή “Μπαθαρίστρα” του Δήμου Κορινθίων, πράξη που στηρίζεται αφενός στην από 26/4/2020 Έκθεση Εκτίμησης
Ακινήτων  της  Επιτροπής  του  ΠΔ  5/86,  με  την  οποία  εκτιμήθηκαν  οι  αξίες  όλων  των  ακινήτων  (όχι  μόνο  των
προσφευγόντων)  στην  άνω  περιοχή  “Μπαθαρίστρα”,  αφετέρου  στην  κατά  20%  μείωση  εισφοράς  με  το  άρθρο
142Ν.4495/2017,  
     γ)Τίθεται δε, με την εν λόγω προσφυγή, μεταξύ άλλων, και θέμα απόσβεσης των αξιώσεων του Δήμου κατά των
αντιδίκων  που  απορρέουν  από  την  πράξη  εφαρμογής  του  σχεδίου  πόλης  Μπαθαρίστρα  του  Δήμου  Κορινθίων  και
παραγραφής αυτών, θέμα με ιδιαίτερη δυσκολία διότι απαιτείται εκτενής μελέτη των διατάξεων περί παραγραφής που
διέπουν το Δημόσιο και τους ΟΤΑ,      
      δ) Επιπροσθέτως,  η υπόθεση αυτή είναι σοβαρή για τα συμφέροντα του Δήμου, δεδομένου ότι με την υπό κρίση
προσφυγή ουσιαστικά προσβάλλεται και η από 26/04/2010 Έκθεση Εκτίμησης Ακινήτων της Επιτροπής του Π.Δ. 5/86, με την
οποία καθορίστηκε η αξία όλων των ακινήτων της περιοχής “Μπαθαρίστρα” του Δήμου Κορινθίων 
Η κα Παπαβενετίου  Αγγελική  σύμφωνα με  την  αριθ.  πρωτ.10374/03-4-2020 προσφορά της,  ζητάει  η  αμοιβή της  να
ανέλθει ως εξής :

 Αμοιβή παράστασης 64,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ (γραμμάτιο ως Κώδικας Δικηγόρων)
 Αμοιβή σύνταξης υπομνήματος 85,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ (γραμμάτιο ως Κώδικας Δικηγόρων) 
 Για  παράσταση  και  σύνταξη  υπομνήματος  7ώρες  χ  80Ευρώ  /ώρα  σύμφωνα  με  τον  Κώδικα  Δικηγόρων  =

560,00Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
Έξοδα  έκδοσης  φωτ/φων  για  την  προσκόμιση  των  στοιχείων  που  θα  χρειαστούν  για  την  αντίκρουση  της

προσφυγής (θα προσκομιστεί τιμολόγιο) 18,50 Ευρώ.
 Σε  περίπτωση  αναβολής  της  υπόθεσης  (πρόκειται  για  παράσταση  για  λογαριασμό  του  εντολέα  ενώπιον

Δικαστηρίου), εφόσον εκδοθεί γραμμάτιο παράστασης τότε η αμοιβή είναι 64,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ (ως Κώδικας
Δικηγόρων).

 Για όλα τα παραπάνω η καταβολή για την παροχή των υπηρεσιών της πλέον του ως άνω ποσού το ποσό των
578,50 Ευρώ συν Φ.Π.Α 24% ήτοι συνολικό ποσό (578,50 Ε + 138,84 Ε=) 717,34 Ευρώ, ως επιπρόσθετη αμοιβή
και 64,00 Ευρώ συν ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό (64,00 Ε + 15,36 Ε=) 79,36 Ευρώ ως αμοιβή παράστασης σε
περίπτωση  αναβολής  της  υπόθεσης  εφόσον  εκδοθεί  γραμμάτιο  παράστασης  και   ΣΥΝΟΛΙΚΑ το  ποσό των
(184,76Ε+ 717,34 Ε+ 79,36 Ε=) 981,46 Ευρώ,

Οι δημοτικοί   σύμβουλοι  κ.κ.:  1)  Βασίλειος Ταγαράς,  2)  Ηλίας  Μπουρσέ,  3)  Μαρίνα Ραντίτσα –Βασιλάκου και  4)
Κων/να Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου,  δήλωσαν ότι:  
«Η απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γειτονικοί δήμοι συνεδριάζουν με τηλεδιάσκεψη όλων
των μελών τους χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ εμείς ισχυριζόμαστε ότι γίνεται τηλεδιάσκεψη, αλλά κανένας διάλογος καμία
επικοινωνία των δημοτικών συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και οι αποφάσεις αναγράφουν ανύπαρκτες 
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τηλεδιασκέψεις διάλογο και ψηφοφορίες. Ανεχθήκαμε τη λειτουργία του ΔΣ τις προηγούμενες ημέρες της πανδημίας για
θέματα επείγοντα διευκολύνοντας την λειτουργία του Δήμου. Διαφωνούμε με τον τρόπο λειτουργίας του ΔΣ και αρνούμαστε
να συμμετέχουμε σε δημοτικά συμβούλια παρωδία».

Ο  κ. Καλλίρης  Πελοπίδας  επικεφαλής  της  παράταξης  «ΔΥΝΑΜΗ  ΕΞΕΛΙΞΗΣ»  καθώς  και  τα  μέλη  αυτής,  δημοτικοί
σύμβουλοι κ.κ.: 1)Ευάγγελος Παπαϊωάννου και  2) Σπυρίδων Πλατής,  δήλωσαν ότι: 
 «Δεδομένης της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων για την επιστροφή σε μια ασφαλή κανονικότητα κρίνουμε ότι
το Δ.Σ. θα πρέπει να σταματήσει να συνεδριάζει εκ περιφοράς αλλά να ενεργοποιηθούν άλλοι τρόποι».

Ο κ. Κορδώσης Χρήστος δήλωσε ότι :
«Η επιστροφή στην κανονικότητα πρέπει να εφαρμοστεί  και στον τρόπο με τον οποίο  συνεδριάζουν και τα συλλογικά
όργανα  (Οικονομική επιτροπή,  Δημοτικό  Συμβούλιο).  Πρέπει  να επιλεγεί  άμεσα διαφορετικός  τρόπος  διεξαγωγής των
συνεδριάσεων (είτε μέσω τηλεδιάσκεψης ή δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών)».

Ο κ. Ασημακόπουλος Μάριος δήλωσε ότι:
«Η αποχή έχει  το νόημα ότι  μπορούμε να συνεδριάσουμε σε αίθουσα κανονικά όπως το μικρό θέατρο στο δημαρχείο
(πρόταση  που  έχω πει  σε  παλαιότερο  δημοτικό  συμβούλιο)  ή  και  σε  άλλο σχετικό  χώρο  κάτω από  τις  απαραίτητες
προϋποθέσεις κεκλεισμένων των θυρών.’’ Ήταν γνωστό ότι ανοίγουν σχολεία , εκκλησίες, καφετέριες κ.α. και δεν μπορούμε
να λειτουργήσουμε εμείς έλεος!!!  Να εξετάσετε την δυνατότητα αναβολής για τέλος του μήνα. Πληροφοριακά εάν ψήφιζα
ήμουν θετικός σε πολλά θέματα όπως στο 14ο θέμα που ψηφίζω θετικά.» 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από τις τοποθετήσεις και την ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια περιφοράς τακτική
συνεδρίαση, που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
και αφού έλαβε υπόψη την αριθμ. 22/161/2020 απόφαση της Ο.Ε.  την αριθμ. πρωτ.  10374/03-4-2020  προσφορά της κ.
Παπαβενετίου Αγγ., τις διατάξεις της περίπτωσης  ιε της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν
από τις διατάξεις της περίπτωσης ιθ της παρ 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19, τις διατάξεις τις παρ. 3 του άρθρου 281 του
Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων) που ισχύουν κάθε φορά, το γεγονός ότι η εν λόγω υπόθεση
έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, την Π.Ν.Π. με τίτλο
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης
περιορισμού διάδοσής του» (ΦΕΚ 75/τ.Α/30-3-2020) και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4555/2018 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(με είκοσι έξι (26) θετικές ψήφους των κ.κ. 1) Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 2) Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, 3) Κωνσταντίνα
Κόλλια, 4) Δημητρίου Μπίτζιου,  5) Σωτηρίου Παπαδημητρίου,  6) Παναγιώτη Καρσιώτη, 7) Γεωργίου Πούρου,  8)
Σταύρου Κεφάλα, 9) Ανδρέα Ζώγκου, 10) Ιωάννη Καρασάββα, 11) Ευάγγελου Παπαϊωάννου, 12) Γεωργίου Πιέτρη,
13) Χρήστου  Κορδώση, 14) Τιμολέων Πιέτρη, 15) Πελοπίδα Καλλίρη 16) Ιωάννη Γκερζελή, 17) Σπυρίδωνα Πλατή
18)  Αντωνίου  Κυριαζή,  19.  Νικολάου  Σταυρέλη,  20.  Γεωργία  Στριμενοπούλου,  21.  Γεωργίου  Μουρούτσου,  22.
Μιχαήλ Δόντη, 23. Δημητρίου Μανωλάκη, 24. Μαρίνου Κονδύλη, 25) Παναγιώτη Λαμπρινού και 26) Παρασκευής
Τζέκου).
--  Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  1.-  Κωνσταντίνα  Λύτρα-  Ανδρουτσοπούλου,  2.-  Βασίλειος  Ταγαράς,  3.-  Ηλίας
Μπουρσέ , 4.-Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου και 5.- Μάριος Ασημακόπουλος απέχουν)

1. Καθορίζει, την αμοιβή της δικηγόρου κας Παπαβενετίου Αγγελικής στην οποία ανατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
(Α.Ο.Ε  161/2020) να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατόπιν της υπ' αριθμ.
καταχ.ΚΛ2176/12-12-2019 Κλήσης που αφορά την υπ' αριθμ. κατ. ΠΡ180/05-04-2019 Προσφυγή που άσκησαν οι :1)
Καλογήρου Χρήστος Θ. κ.λ.π. (4) κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της από 29/01/2019 Πράξης Εισφοράς σε χρήμα
του Δήμου Κορινθίων,  κατά την ορισθείσα δικάσιμο στις  04-06-2020 ή και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο αυτής, να
συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα-προτάσεις, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης
και να ενημερώσει τον Δήμο για την πορεία της υποθέσεως, στο ποσό των 981,46€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
αμοιβή η οποία κρίνεται εύλογη, διότι η υπόθεση απαιτεί εξειδικευμένη γνώση σε τέτοιους είδους ζητήματα και μεγάλη
εμπειρία.

2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 6111.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με τίτλο “Αμοιβές
νομικών και συμβολαιογράφων” .
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Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12   / 83 / 2020

              
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                             ΤΑ  ΜΕΛΗ 

        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29- 05 - 2020
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής
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