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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 5/03.03.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  43/2021 
 

Θέμα 1ο Η.Δ.: «Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου, για γνωμοδότηση επί υπόθεσης προσφυγής του 
Νοσοκομείου Κορίνθου, σύμφωνα με την αρ. 25/17-2-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου» 
 
Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  έλαβε 
χώρα  δια περιφοράς, η 5η  έκτακτη συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με 
αριθμ. πρωτ. 6005/02-03-2021 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 03η Μαρτίου 2021, 
ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 14:00,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, , τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις 

εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 143/οικ.2343/8-2-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

9147/10-2-2021 (Β΄534) ΚΥΑ  «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  1 Μαρτίου 2021  και ώρα 6:00 

έως και τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00,  
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 δύο  (22) μέλη, δηλαδή: 

            
                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                           ΑΠΟΝΤΑ            

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος                                             1. Πνευματικός Αλέξανδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων                                                              2. Μελέτης  Χρήστος 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα                                                             3. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
4.  Μπίτζιος Δημήτριος                                                              4.  Μπουρσέ Ηλίας 
5. Καρσιώτης Παναγιώτης                                                        5.Ταγαράς Βασίλειος 
6.  Πούρος Γεώργιος                                                                 6. Στριμενοπούλου Γεωργία -Γραμματέας 
7.  Κουτσογκίλας Θεμιστοκής                                                   7. Μουρούτσος Γεώργιος 
8. Παπαδημητρίου Σωτήριος                                                    8. Καλλίρης Πελοπίδας      
9. Σταυρέλης Νικόλαος                                                             9. Κορδώσης Χρήστος       
10. Μανωλάκης Δημήτριος                                                        10. Σπύρου Παναγιώτης            
11. Δόντης Μιχαήλ                                                                     11. Τζέκου Παρασκευή                 
12. Κονδύλης Μαρίνος 
13. Λαμπρινός Παναγιώτης 
14. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
15. Πλατής Σπυρίδων 
16. Πιέτρης Γεώργιος 
17. Καρασάββας Ιωάννης  
18. Ζώγκος Ανδρέας 
19. Κεφάλας Σταύρος 
20. Πιέτρης Τιμολέων 
21. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα 
22. Γκερζελής Ιωάννης 
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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, καθώς και την έγκριση ομόφωνα του 
κατεπείγοντος των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην με αριθμ. 6005/02/03/2021 πρόσκληση, 
 
1. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου, για γνωμοδότηση επί υπόθεσης προσφυγής του Νοσοκομείου Κορίνθου, 

σύμφωνα με την αρ. 25/17-2-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
2. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, για γνωμοδότηση επί υπόθεσης δημόσιας σύμβασης του διαγωνισμού 

«Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Ε.Π. του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
Προς Τους Απόρους (ΤΕΒΑ) για το έτος 2018-2019 

 
που συνίσταται όσον αφορά το 1ο θέμα διότι η υπόθεση εκδικάζεται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο την 4-3-2021 και για το 2ο 
θέμα υπάρχει έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής που ζητά τις απόψεις της υπηρεσίας άμεσα.   
 
Για  το ανωτέρω 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου Δικηγόρου για γνωμοδότηση επί 
υπόθεσης προσφυγής του Νοσοκομείο Κορίνθου σύμφωνα με την αρ. 25/17-2-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου» 
έχουν αποσταλεί στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μεσώ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα κάτωθι:  
1. Η αριθμ. 4/25/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε να οριστεί πληρεξούσιος 
δικηγόρος προκειμένου να γνωμοδοτήσει νομίμως εάν βάσει των διατάξεων των άρθρων 51 του Ν. 4647/2019 και 21 του 
Ν.4674/2020 οι οποίες δεν θα προσκρούουν σε κάθε άλλη αντίθετη νομοθετική ρύθμιση, που επικαλέστηκαν οι εκπρόσωποι 
του Νοσοκομείου, με τις ανωτέρω ιδιότητές τους, είναι δυνατή η οριστική διαγραφή των επιβληθέντων ποσών και προστίμων 
εξωδικαστικά και πριν την έκδοση απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. ΠΡ 341/18.10.2019 εκκρεμούσης προσφυγής ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου. 
2. Την αριθμ. 5977/2-3-2021 οικονομική προσφορά του Δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Γιώτη, στην οποία αναφέρει ότι για την 
σύνταξη γνωμοδότησης επί της προαναφερθείσας υπόθεσης προσφυγής του Νοσοκομείου Κορίνθου για δημοτικά τέλη κλπ, 
η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων σαράντα (640,00€) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 793,60€ (8 ώρες χ 80,00€ = 
640,00€ +153,60 € (ΦΠΑ 24%) =793,60€), καθώς θα απαιτηθούν οκτώ ώρες απασχόλησης, κατ΄ ελάχιστον για εύρεση 
νομολογίας, μελέτης αυτής, σύνταξη γνωμοδότησης, απάντηση στα σχετικά ερωτήματα κλπ.  
 
Ο Δικηγόρος κ. Γιώτης Κωνσταντίνος ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων με την αριθμ. 8/81/2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και στον οποίο δόθηκε ρητή εντολή να συντάξει γνωμοδότηση προς το Δήμο 
Κορινθίων σχετικά με υπόθεση αιτήματος των εκπροσώπων του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου περί πλήρους διαγραφής 
δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 51 του Ν. 4647/2019 και 21 του Ν. 4674/2020 επιβληθέντων ποσών και προστίμων, τα 
οποία επιβλήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων στην ατομική καρτέλα του οφειλέτη «Γενικό 
Νοσοκομείο Κορίνθου», για την οποία υπόθεση έχει ληφθεί η υπ΄ αριθ. 1/2021 απόφαση της Επιτροπής Συμβιβαστικής 
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Κορινθίων, πριν την έκδοση απόφασης επί της 
εκκρεμούσης με αριθμό καταχώρησης ΠΡ341/18-10-2019 προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου του 
Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου κατά Δήμου Κορινθίων,  
 
Μετά την καταμέτρηση των ψήφων των συμμετεχόντων (22 παρόντες) που εστάλησαν με ηλεκτρονικό τρόπο και με 
τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν υπέρ και οι είκοσι δύο (22) Δημοτικοί 
Σύμβουλοι: 1) Αντώνιος Κυριαζής, 2) Σπυρίδων Ζαχαριάς, 3) Κωνσταντίνα Κόλλια, 4) Δημήτριος Μπίτζιος, 5) Παναγιώτης 
Καρσιώτης, 6) Γεώργιος Πούρος, 7) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 8) Σωτήριος Παπαδημητρίου, 9) Νικόλαος Σταυρέλης, 10) 
Δημήτριος Μανωλάκης, 11) Μιχαήλ Δόντης, 12) Μαρίνος Κονδύλης, 13) Παναγιώτης Λαμπρινός, 14) Ευάγγελος 
Παπαϊωάννου, 15) Σπυρίδων Πλατής, 16) Γεώργιος Πιέτρης, 17) Ιωάννης Καρασάββας, 18) Ανδρέας Ζώγκος, 19) Σταύρος 
Κεφάλας, 20) Τιμολέων Πιέτρης, 21) Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου και 22) Ιωάννης Γκερζελής. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από τις τοποθετήσεις και την ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια περιφοράς έκτακτη 
συνεδρίαση, που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
και αφού έλαβε υπόψη την αριθμ. 81/2021 απόφαση της Ο.Ε., την αριθ. πρωτ. 5977/02-03-2021 προσφορά του κ. Γιώτη 
Κωνσταντίνου, τις διατάξεις της περίπτωσης  ιε της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και 
ισχύουν 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 Δ1α/ΓΠ.οικ.: 12639/27-02-2021(ΦΕΚ 793/27.02.2021-τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης: “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 
Μαρτίου και ώρα 6:00», 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 δεδομένου ότι τόσο η άρνηση 
ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται  στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του 
Ν. 4555/2018), 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(επί των καταμετρημένων ψήφων) 

 
Καθορίζει, την αμοιβή του δικηγόρου κ. Γιώτη Κωνσταντίνου, στον οποίο δόθηκε (Α.Ο.Ε. 81/2021) ρητή εντολή να συντάξει 
γνωμοδότηση προς το Δήμο Κορινθίων σχετικά με υπόθεση αιτήματος των εκπροσώπων του Γενικού Νοσοκομείου 
Κορίνθου περί πλήρους διαγραφής δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 51 του Ν. 4647/2019 και 21 του Ν. 4674/2020 
επιβληθέντων ποσών και προστίμων, τα οποία επιβλήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων στην ατομική 
καρτέλα του οφειλέτη «Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου», για την οποία υπόθεση έχει ληφθεί η υπ΄ αριθ. 1/2021 απόφαση της 
Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Κορινθίων, πριν την έκδοση 
απόφασης επί της εκκρεμούσης με αριθμό καταχώρησης ΠΡ341/18-10-2019 προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κορίνθου του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου κατά Δήμου Κορινθίων, στο ποσό των 640,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) 
ήτοι συνολικού ποσού 793,60€, (8 ώρες χ 80,00€ =640,00 +153,60 (ΦΠΑ 24%)=793,60) αμοιβή η οποία κρίνεται εύλογη, 
διότι η υπόθεση απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.  
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 6111.0001 του υπό έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 με τίτλο 
“Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων” . 

 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 

                                     Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  5 / 43 / 2021 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 04 - 03 - 2021 

  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

   
Αντώνιος Κυριαζής 
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