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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 32/30.11.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  303/2020

Θέμα 15ο  Η.Δ.: «Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  έλαβε
χώρα  δια περιφοράς, η 32η  τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με
αριθμ. πρωτ. 36249/26-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 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  30η Νοεμβρίου
2020,  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 13:00,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
Β΄4899/6-11-2020)  «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,7  Νοεμβρίου  2020 έως  και  τη
Δευτέρα,  30  Νοεμβρίου  2020»,  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020  εγκύκλιο  του  Υπουργείου
Εσωτερικών και την υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
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  της  υπ΄  αριθμ.  426/ΑΠ  77233/13-11-2020  εγκυκλίου του  ΥΠΕΣ,  αφού  σε  σύνολο  τριάντα  τριών  (33)  μελών
συμμετείχαν τα  είκοσι τρία (23) 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 –Αντ/δρος
10. Σταυρέλης Νικόλαος
11. Μουρούτσος Γεώργιος  
12. Μανωλάκης Δημήτριος
13. Δόντης Μιχαήλ
14. Κονδύλης Μαρίνος
15. Καρασάββας Ιωάννης
16. Κεφάλας Σταύρος
17. Ζώγκος Ανδρέας
18. Πιέτρης Τιμολέων 
19. Καλλίρης Πελοπίδας
20. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
21. Πλατής Σπυρίδων 
22. Τζέκου Παρασκευή
23. Γκερζελής Ιωάννης

1. Πνευματικός Αλέξανδρος
2. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3. Μελέτης Χρήστος 
4. Μπουρσέ Ηλίας
5. Ταγαράς Βασίλειος
6. Στριμενοπούλου Γεωργία -Γραμματέας
7. Λαμπρινός Παναγιώτης
8. Κορδώσης Χρήστος
9. Πιέτρης Γεώργιος
10. Σπύρου Παναγιώτης

       

ΑΔΑ: ΨΛΨΥΩΛ7-6ΦΣ



Τα πρακτικά  τηρήθηκαν από τη  Δελή Ευτυχία, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων 
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 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου» έχει ληφθεί
η με αριθμ.  56/587/30.11.2020 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής,  με  την οποία επικαιροποιεί  την με αριθμό 46/2019
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κο-
ρινθίων η δικηγόρος Κορίνθου κα Παπαβενετίου Αγγελική και της δίνει εκ νέου  εντολή  και πληρεξουσιότητα να παρασταθεί
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την εκδίκαση των  με αριθμό καταχώρησης δικογράφου
ΠΛ1/21-1-2019 πρόσθετων λόγων προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου των Χρήστου Θε-
οδώρου Καλογήρου και λοιπών (σύνολο 4) κατά Δήμου Κορινθίων, κατά τη δικάσιμο της 3-12-2020 ή και σε κάθε μετ' αναβο-
λής δικάσιμο αυτής, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα – προτάσεις, να παρακολουθήσει την έκδοση
της σχετικής απόφασης και να ενημερώσει τον Δήμο σχετικά.
Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου,  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).’’
Η κα Παπαβενετίου Αγγελική στην με αριθμ. πρωτ. 36015/24-11-2020 προσφορά της αναφέρει ότι:
Η αμοιβή της για την ανωτέρω υπόθεση για την παράσταση ανέρχεται στο ποσό των 64,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (γραμμάτιο
ως  Κώδικας  Δικηγόρων),  για  την  σύνταξη  υπομνήματος  ποσό  85,00  Ευρώ πλέον  Φ.Π.Α.  (γραμμάτιο  ως  Κώδικας
Δικηγόρων).  
Η αμοιβή για την υπόθεση (εκτός γραμματίων) 220,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. δεδομένου ότι η εν λόγω υπόθεση είναι ιδιαιτέρως
δυσχερής  και  παρουσιάζει  εξαιρετική  δυσκολία  στον  χειρισμό  της,  καθότι  με  τους  πρόσθετους  λόγους  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 πρόσθετων λόγων, καθώς η εν λόγω υπόθεση αφορά πολυσέλιδους (40 σελίδων) πρόσθετους
λόγους προσφυγής των Χρήστου Καλογήρου κ.λ.π. τριών (3) κατά του από 26/4/2020 πρακτικού της Επιτροπής του ΠΔ 5/86
και κατά των πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα για τα ακίνητα των δικαιοπαρόχων τους,  τίθεται δε, με την εν λόγω
προσφυγή, μεταξύ άλλων, και θέμα απόσβεσης των υψηλότατων 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,
επιπροσθέτως  δε,  η  υπόθεση  αυτή  είναι  σοβαρή  για  τα  συμφέροντα  του  Δήμου,  δεδομένου  ότι  με  τους  υπό  κρίση
πρόσθετους λόγους προσβάλλεται, τόσο τύποις, όσο και κατ ουσία, και το από 26/04/2010 πρακτικό της Επιτροπής του Π.Δ.
5/86, με το οποίο καθορίστηκε η αξία όλων των ακινήτων της περιοχής “Μπαθαρίστρα” του Δήμου Κορινθίων.
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 Φ.Π.Α. (ως Κώδικας Δικηγόρων). Οτιδήποτε
πέραν των ανωτέρω ζητηθεί σχετικά με την εν λόγω υπόθεση θα γίνει συμπληρωματική προσφορά.

Η κα Τζέκου  μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου δήλωσε ότι  :  «θα δώσω λευκή ψήφο διότι  δεν έλαβα εισήγηση για το
ανωτέρω θέμα» .

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.  56/587/2020  απόφαση της  Ο.Ε.  την  αριθμ.  πρωτ.  36015/24-11-2020 προσφορά της
δικηγόρου κας Παπαβενετίου Αγγελικής, τις διατάξεις της περίπτωσης  ιε της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της περίπτωσης ιδ της παρ 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, 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 αριθ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.:  71342/6.11.2020 Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  (ΦΕΚ  Β΄4899/6-11-2020)  «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,  7  Νοεμβρίου  2020  έως  και  τη  Δευτέρα,  30  Νοεμβρίου  2020»,  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4555/2018 όπως ισχύουν
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 (με την λευκή ψήφο της κας Τζέκου Παρασκευής)

Καθορίζει, την αμοιβή της δικηγόρου κας Παπαβενετίου Αγγελικής, στην οποία δόθηκε εκ νέου εντολή και πληρεξουσιότητα
να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την εκδίκαση των με αριθμό καταχώρησης
δικογράφου  ΠΛ1/21-1-2019  πρόσθετων  λόγων  προσφυγής ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου
Κορίνθου των Χρήστου Θεοδώρου Καλογήρου και λοιπών (σύνολο 4) κατά Δήμου Κορινθίων, κατά τη δικάσιμο της 3-12-
2020 ή και σε κάθε μετ' αναβολής δικάσιμο αυτής, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα – προτάσεις, να
παρακολουθήσει  την  έκδοση  της  σχετικής  απόφασης  και  να  ενημερώσει  τον  Δήμο  σχετικά, στο  ποσό  των 536,92€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αμοιβή η οποία κρίνεται εύλογη, διότι η υπόθεση απαιτεί εξειδικευμένη γνώση σε τέτοιους
είδους ζητήματα και μεγάλη εμπειρία.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 6111.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με τίτλο “Αμοιβές νομικών
και συμβολαιογράφων” .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32   / 303 / 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ
                             ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02- 12 - 2020
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Αντώνιος Κυριαζής

ΑΔΑ: ΨΛΨΥΩΛ7-6ΦΣ


	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
	Αριθμός Απόφασης 303/2020


		2020-12-02T11:14:38+0200
	Athens




