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Από το Πρακτικό 16/07.06.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  112/2021
Θέμα 9ο  Η.Δ.: «Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου» 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7η του μηνός Ιουνίου του έτους  2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα

και ώρα  19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων,  σε τακτική συνεδρίαση,  μέσω τηλεδιάσκεψης,   σύμφωνα με το
άρθρο  67  του  Ν.  3852/2010,  όπως  έχει  τροποποιηθεί  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 163οικ.  10556/01.6.2021  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  και  την  Αριθμ.
Δ1αΓ.Π.οικ.33506/28-5-2021 (ΦΕΚ 2233/29-5-2021 τεύχος Β΄) 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 31 Μαίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 07 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 14873/03-06-2021 πρόσκληση
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 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, ο οποίος  συμμετείχε. 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών
συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:

     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                              
              
                            ΑΠΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Μπίτζιος Δημήτριος 
5. Καρσιώτης Παναγιώτης
6. Καρασάββας Ιωάννης
7. Πνευματικός Αλέξανδρος
8. Ταγαράς Βασίλειος
9. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα
10.Σταυρέλης Νικόλαος
11. Μουρούτσος Γεώργιος
12. Δόντης Μιχαήλ
13. Λαμπρινός Παναγιώτης
14.Πλατής Σπυρίδων 
15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
16. Γκερζελής Ιωάννης 
17.Σπύρου Παναγιώτης
18.Τζέκου Παρασκευή

1. Κόλλια Κωνσταντίνα 
2. Παπαδημητρίου Σωτήριος
3. Πούρος  Γεώργιος,  συνδέθηκε  στο  μέσον  του

1ου ΕΗΔΘ
4. Μελέτης Χρήστος 
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
6. Μπουρσέ Ηλίας
7. Ζώγκος Ανδρέας
8. Στριμενοπούλου Γεωργία - Γραμματέας
9. Μανωλάκης Δημήτριος
10. Κεφάλας  Σταύρος,  συνδέθηκε  στο  μέσον  του

1ου ΕΗΔΘ
11. Κονδύλης Μαρίνος, συνδέθηκε στο μέσον του

1ου ΕΗΔΘ
12. Καλλίρης Πελοπίδας
13. Πιέτρης Γεώργιος, συνδέθηκε στο τέλος του 2ου

ΕΗΔΘ
14. Κορδώσης Χρήστος, συνδέθηκε στο μέσον του

1ου ΕΗΔΘ
15. Πιέτρης  Τιμολέων,  συνδέθηκε  στο  μέσον  του

1ου ΕΗΔΘ 
.          
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Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα να συμμετάσχουν στην συνεδρίαση,  συμμετείχαν ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου κ. Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος και ο Πρόεδρος του Λεχαίου κ. Πούλος Ανδρέας. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  η Δελή Ευτυχία, Δημοτική υπάλληλος για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο κ. Κεφάλας ήταν εκτός σύνδεσης στα 11ο, 12ο και 13ο  θέματα ημερήσιας διάταξης. 
Ο κ. Πιέτρης Γεώργιος  ήταν εκτός σύνδεσης στο 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης. 
Ο κ. Κονδύλης Μαρίνος ήταν εκτός σύνδεσης στα 9ο και 10ο θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Μουρούτσος Γεώργιος δεν συμμετείχε στο ανωτέρω θέμα λόγω κωλύματος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το
ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου», έθεσε υπόψη των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου τα κάτωθι: 
 

1. Τις διατάξεις  της περίπτωσης  ιδ της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν.  3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και  ισχύουν
σύμφωνα με τις οποίες  η Οικονομική Επιτροπή:

«ιδ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους είτε
δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε
ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι,
με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της, είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού,
ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή
εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του Ν. 3463/2006 (Α' 114)». 

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 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).¨

3. Την υπ΄ αριθμ. 246/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία έγινε ανάκληση της εντολής που είχε
δοθεί στην δικηγόρο κα Θωμαϊδου Αγλαΐα και ορίστηκε πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου ο κ. Αλέξανδρος Κέζας, στον οποίο
δόθηκε ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά της με αριθμό
120/2021 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, που εκδόθηκε επί της με αριθμό κατάθεσης 84/ΤΜ84/20-6-2018 αγω-
γής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου του Γεώργιου Μουρούτσου κατά Δήμου Κορινθίων, να παρασταθεί κατά την
όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί, να καταθέσει υπόμνημα – προτάσεις, ως απαιτείται, και να ενημερώσει τον Δήμο σχετικά.

4.  Την με αριθμ. πρωτ. 14702/02-6-2021 προσφορά του δικηγόρου κ. Αλέξανδρου Κέζα, στην οποία αναφέρει ότι ενόψει της
πρόδηλης σοβαρότητας της υπόθεσης αυτής, των συναφών πολλών και ποικίλων δυσκολιών της, νομικών και πραγματικών του
μεγάλου ποσού που αναγνωρίστηκε ότι πρέπει να καταβάλλει ο δήμος, αλλά και του γεγονότος ότι θα πρέπει να ασκηθεί έφεση
κατά της ανωτέρω απόφασης μέχρι 18 Ιουνίου 2021 ήτοι σε δεκαέξι  (16) ημέρες ελάχιστο χρόνο, διατίθεται να αναλάβει την
υπόθεση (άσκηση έφεσης ενώπιον του Νομομελούς Εφετείου Ναυπλίου και προτάσεις ενώπιον του αυτού Δικαστηρίου αντί του
ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, που αναλύεται ως εξής:
 Άσκηση έφεσης 172,36 € με Φ.Π.Α.
 Παράσταση 184,76 με Φ.Π.Α. 
 Προτάσεις με ποσοστό επί του αντικειμένου της διαφοράς μειωμένο κατά 1.989,05€ (πλέον Φ.Π.Α.) ήτοι :
          2Χ1,5%Χ200.710,38€ -1.989,05€=3.744,26€ (πλέον Φ.Π.Α.).

Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι καταψηφίζουμε το θέμα διότι έχει γίνει θεσμός όλες οι αμοιβές των
πληρεξούσιων δικηγόρων του Δήμου να καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διότι είναι πλέον των ελάχιστων
αμοιβών που καθορίζει ο Κώδικας Δικηγόρων και διαφωνεί με την αλλαγή του δικηγόρου.
Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι θα απέχουμε από τη λήψη της απόφασης για λόγους δεοντολογίας διότι
ο κ. Μουρούτσος ανήκει στην παράταξη. Σε προηγούμενη συνεδρίαση είπαμε ότι δεν θα ψηφίσουμε επιπλέον αμοιβές πλην
σοβαρών λόγων. 
Η κα Τζέκου μεταξύ  άλλων ανέφερε  ότι  το  θέμα είναι  ευαίσθητο,  θα απέχουμε  διότι  δεν έχουμε  μελετήσει  την υπόθεση.
Φαίνεται ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει νομική υπηρεσία. 
Ο κ. Σπύρου ανέφερε ότι θα καταψηφίσει το θέμα.
Τέλος ο Δήμαρχος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ο κ Μουρούτσος κέρδισε το Δικαστήριο και πρέπει να κάνουμε έφεση. Λόγω της
εξαιρετικής σοβαρότητας της υπόθεσης για τα συμφέροντα του Δήμου, δεδομένου του ότι η αριθ. 120/2021 απόφαση Μονομελούς
Πρωτοδικείου  Κορίνθου  θίγει  τα  συμφέροντα  του  Δήμου  σε  μεγάλο  βαθμό,  καθώς  ορίζει  την  αποζημίωση  του  Γεώργιου

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3463%2F2006
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Μουρούτσου  από  τον  Δήμο  Κορινθίων  με  το  ποσό  των  200.710,38€  νομιμοτόκως  από  την  επίδοση  της  αγωγής  μέχρι  την
εξόφληση,  λόγω  του  μεγάλου  αντικειμένου  της  διαφοράς,  καθώς  και  των  συναφών  πολλών  και  ποικίλων  νομικών  και
πραγματικών  δυσκολιών  της  υπόθεσης,  διότι  τίθενται  θέματα  δημοσίων  συμβάσεων,  θέματα  διαδικασιών  της  δημόσιας
διοίκησης,  θέματα παραγραφών απαιτήσεων έναντι  του δημοσίου,  που απαιτούν  πολύωρη απασχόληση για αναζήτηση και
μελέτη της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας, κάλεσε το Σώμα να καθορίσει το ύψος της αμοιβής του  Δικηγόρου κ. Αλέξανδρου
Κέζα, εξειδικευμένου σε τέτοιου είδους ζητήματα και με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοιες υποθέσεις κατά παρέκκλιση των διατάξεων
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/06.  

Ο  Πρόεδρος  τέλος  έθεσε  σε  ονομαστική  ψηφοφορία  την  πρόταση  του  Δημάρχου,  από  την  οποία  προέκυψε  το  ακόλουθο
αποτέλεσμα: 
Επί συνόλου είκοσι τεσσάρων (24) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων, έλαβαν: 
Δεκατρείς (13) ψήφους υπέρ της πρότασης του Δημάρχου (οι κ.κ. 1. Κυριαζής Αντώνιος, 2. Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3. Κουτσογκίλας
Θεμιστοκλής,  4.  Μπίτζιος  Δημήτριος,  5.  Καρσιώτης  Παναγιώτης,  6.  Πούρος  Γεώργιος,  7.  Καρασάββας  Ιωάννης,  8.  Πλατής
Σπυρίδων 9. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, 10. Γκερζελής Ιωάννης, 11. Κεφάλας Σταύρος, 12. Κορδώσης Χρήστος και 13 .Πιέτρης
Τιμολέων).  
Τρεις (3) ψήφους κατά της πρότασης ( οι κ.κ. :1. Πνευματικός Αλέξανδρος, 2. Ταγαράς Βασίλειος  και 3. Σπύρου Παναγιώτης).
Οι κ.κ. 1. Σταυρέλης Νικόλαος, 2. Δόντης Μιχαήλ, 3. Λαμπρινός Παναγιώτης, 4. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα και 5. Τζέκου
Παρασκευή δήλωσαν ότι απέχουν.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  μέσω  της  προαναφερόμενης  διαδικασίας  η  οποία  έχει  τηρηθεί
λεπτομερώς  στα ηχογραφημένα  πρακτικά  και  αφού έλαβε  υπόψη του,  την  αριθμ.  22/246/2021 απόφαση της  Οικονομικής
Επιτροπής Κορινθίων, την αριθμ. πρωτ. 14702/2021 οικονομική προσφορά του Δικηγόρου κ. Αλέξανδρου Κέζα, τις διατάξεις
της περίπτωσης ιδ 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), τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 96 του
Νόμου  3463/2006,  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
163οικ. 10556/01.6.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την Δ1αΓ.Π.οικ.33506/28-5-2021 (ΦΕΚ 2233/29-5-2021 τεύχος Β΄)
ΚΥΑ  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),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καθορίζει, την αμοιβή του δικηγόρου κ. Αλέξανδρου Κέζα, στον οποίο ανατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (Α.Ο.Ε. 246/2021)
να  ασκήσει  εμπρόθεσμα  έφεση  ενώπιον  του  αρμόδιου  δικαστηρίου  κατά  της  με  αριθμό  120/2021  απόφασης  Μονομελούς
Πρωτοδικείου  Κορίνθου,  που  εκδόθηκε  επί  της  με  αριθμό  κατάθεσης  84/ΤΜ84/20-6-2018  αγωγής  ενώπιον  του  Μονομελούς
Πρωτοδικείου Κορίνθου του Γεώργιου Μουρούτσου κατά Δήμου Κορινθίων, να παρασταθεί κατά την όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί,
να καταθέσει υπόμνημα – προτάσεις, ως απαιτείται, στο ποσό των 5.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α., αμοιβή η οποία κρίνεται εύλογη, διότι
η υπόθεση απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 6111.0001 του Δημοτικού 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  16   / 112 / 2021

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ
                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09 - 06 - 2021
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

  
Αντώνιος Κυριαζής
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