
             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 33/08.12.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  322/2020

Θέμα 12ο  Η.Δ.: «Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου (ΑΟΕ 544/2020)» 

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
έλαβε χώρα  δια περιφοράς,  η 33η  τακτική  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων,
ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 37374/04-12-2020 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 08η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  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.:  78363/05.12.2020  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  (ΦΕΚ  Β΄5350/5-12-2020)  «Έκτακτα  μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου και ώρα
6:00,  τις  υπ’  αριθ.  πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020,  426/ΑΠ  77233/13-11-2020  και
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020   εγκυκλίους 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 τέσσερα  (24) 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. Λαμπρινός Παναγιώτης 
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. Κορδώσης Χρήστος
23. Τζέκου Παρασκευή
24. Γκερζελής Ιωάννης

1. Πνευματικός Αλέξανδρος
2. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3. Μελέτης Χρήστος 
4. Μπουρσέ Ηλίας
5. Ταγαράς Βασίλειος
6. Στριμενοπούλου Γεωργία -Γραμματέας
7. Δόντης Μιχαήλ
8. Πιέτρης Γεώργιος
9. Σπύρου Παναγιώτης
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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 πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου (ΑΟΕ
544/2020)» είχε αποσταλεί στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου η με αριθμ. 52/544/2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής  Δήμου  Κορινθίων,  σύμφωνα  με  την  οποία  ορίστηκε  πληρεξούσια  δικηγόρος  του  Δήμου  Κορινθίων  η
δικηγόρος  κα  Παππά Δέσποινα, και της  δίνει  εντολή  να  προβεί στον έλεγχο τίτλων  ιδιοκτησίας καθώς και τις τυχόν
απαιτούμενες ενέργειες στο οικείο Υποθηκοφυλακείο και το Κτηματολογικό Γραφείο, προκειμένου για την εκτέλεση της υπ'
αριθμ. 13/113/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα “Απευθείας αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Περιγιαλίου για
δημιουργία πάρκινγκ πλησίον του κοιμητηρίου”.
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  Παππά Δέσποινα στην  με αριθμ.  πρωτ.  22332/03-08-2020 προσφορά της  αναφέρει  ότι  η  αμοιβή της  για την
ανωτέρω υπόθεση, για την διενέργεια έρευνας τίτλων ανέρχεται στο ποσό των  655,87 ευρώ (γραμμάτιο ως Κώδικας
Δικηγόρων) και αναλύεται ως εξής: 
Παράσταση στο Υποθηκοφυλακείο 1% 255,87 ευρώ. Παράσταση στο Δασαρχείο 80,00ευρώ/ώρα χωρίς Φ.Π.Α. (λόγω
απαλλαγής  ΦΠΑ)  για  έρευνα  αν  είναι  δασικό  ή  όχι.  Για  την  παραλαβή  της  απάντησης  άλλη  μια  εργάσιμη  μέρα
80,00ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. Έλεγχος και παράσταση στο Κτηματολόγιο 80,00 ευρώ/ ώρα. Σύνταξη σχετικής έκθεσης που
θα συνταχθεί 160,00 ευρώ. 

Ο  κ. Κορδώσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήλωσε ότι : «Οι ‘’δια περιφοράς συνεδριάσεις’’  που γίνονται με
πρόσχημα την πανδημία,  αποτελούν πράξη απαξίωσης & υποβάθμισης της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Λόγω των  περιοριστικών  μέτρων  για  την  αποφυγή  εξάπλωσης  του  κορονοιού,  οι  συνεδριάσεις  θα  μπορούσαν  να
πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης κάτι που η παρούσα δημοτική αρχή δεν επιλέγει για δεύτερη φορά».
Μετά την καταμέτρηση των ψήφων των συμμετεχόντων (24 παρόντες) που εστάλησαν με ηλεκτρονικό τρόπο και με
τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν  υπέρ και οι είκοσι τέσσερις (24)
Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1. Κυριαζής Αντώνιος, 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.Λαμπρινός  Παναγιώτης,  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.Κορδώσης Χρήστος, 23.Γκερζελής Ιωάννης και 24.Τζέκου Παρασκευή.

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.  52/544/2020  απόφαση της Ο.Ε.  την αριθμ. πρωτ.  22332/03-8-2020
προσφορά της δικηγόρου κας  Παππά Δέσποινα, 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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει, την αμοιβή της δικηγόρου κας Παππά Δέσποινα, στην οποία δόθηκε εντολή να προβεί στον έλεγχο τίτλων
ιδιοκτησίας καθώς και τις τυχόν απαιτούμενες ενέργειες στο οικείο Υποθηκοφυλακείο και το Κτηματολογικό Γραφείο, προ-
κειμένου για την εκτέλεση της υπ' αριθμ. 13/113/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα “Απευθείας αγορά ακινή-
του στην Κοινότητα Περιγιαλίου για δημιουργία πάρκινγκ πλησίον του κοιμητηρίου”, στο ποσό των 655,87 ευρώ, αμοιβή
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η οποία κρίνεται εύλογη, διότι η υπόθεση απαιτεί εξειδικευμένη γνώση σε τέτοιους είδους ζητήματα και μεγάλη εμπει-
ρία.

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 33   / 322 / 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ
                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10- 12 - 2020
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

  Αντώνιος Κυριαζής
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