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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 23/14.7.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  164/2021 
 
Θέμα 10ο ΗΔ: « Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου» 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μηνός Ιουλίου του έτους  2021, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη  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 168οικ.13727/05.7.2021 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.41332/2-7-2021 (ΦΕΚ 2879/276-2021 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 05 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και 
ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 19113/09-07-2021 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 εννέα (19) μέλη, δηλαδή: 

     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                               
               
                            ΑΠΟΝΤΑ 

 

 Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 

 Ζαχαριάς Σπυρίδων 

 Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 

 Μπίτζιος Δημήτριος  

 Καρσιώτης Παναγιώτης 

 Πούρος  Γεώργιος 

 Παπαδημητρίου Σωτήριος 

 Καρασάββας Ιωάννης 

 Πνευματικός Αλέξανδρος 

 Μελέτης Χρήστος 

 Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα    

 Ταγαράς Βασίλειος 

 Ζώγκος Ανδρέας 

 Κεφάλας Σταύρος 

 Κορδώσης Χρήστος 

 Γκερζελής Ιωάννης  

 Πιέτρης Τιμολέων 

 Σπύρου Παναγιώτης 

 Τζέκου Παρασκευή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Κόλλια Κωνσταντίνα, συνδέθηκε στο τέλος του 3ου 
ΕΗΔΘ 

2. Μπουρσέ Ηλίας, συνδέθηκε στο 1ο ΗΔΘ 
3. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα Αντ/δρος 
4. Σταυρέλης Νικόλαος 
5. Στριμενοπούλου Γεωργία – Γραμματέας 
6. Μουρούτσος Γεώργιος 
7. Δόντης Μιχαήλ 
8. Μανωλάκης Δημήτριος 
9. Λαμπρινός Παναγιώτης 
10.Κονδύλης Μαρίνος 

   11.Καλλίρης Πελοπίδας 
   12.Πιέτρης Γεώργιος 
   13. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
   14.Πλατής Σπυρίδων 
  

      
 
        
οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 
 
 

 

 
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα συμμετείχε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λεχαίου κ. Ανδρέας 
Πούλος.    
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  η Δελή Ευτυχία, Δημοτική υπάλληλος για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος 
το ανωτέρω θέμα με τίτλο «Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου τα κάτωθι:  
1.  Τις διατάξεις της περίπτωσης ιε της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν 

σύμφωνα με τις οποίες  η Οικονομική Επιτροπή: 
«ιε) 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 αριθ.296/30.6.2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου 
Κορινθίων, τον δικηγόρο Αθηνών κ. Βασίλειο Κουνέλη, με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 17799 – Δικηγορικό Γραφείο Αποστόλης Β. 
Βλάχος, Δημήτρης Ι. Κυριακουλάκος, Βασίλης Ν. Κουνέλης, Βασίλης Θ. Τζούλης, Βάσια Σ. Ατσιδάκου και Συνεργάτες, 
στον οποίο δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:  
Α. Άσκηση αγωγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, για το συνολικό ποσό των 132.816,74€ (και συγκεκριμένα 
ποσό των 66.816,74€ που συνίσταται την απώλεια των τόκων των υπεξαιρεθέντων χρηματικών ποσών και για το  ποσό 
των 66.000,00€ για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, λόγω κλονισμού της πίστης και του κύρους του Δήμου 
από την ανωτέρω τελεσιδίκως διαγνωσθείσα αδικοπραξία) κατά: 
1.-Του Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα και της Αλίκης.  
2.-Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας 
Ενέργειας» και το διακριτικό τίτλο «ENERGA POWER TRADING Α.E.» (πρώην «VERBUND-Austrian Power Trading 
ENERGA Hellas Προμήθεια και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρία».  
3.-Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ENERGA Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρία.  
4.-Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS POWER Α.E.» (πρώην «HELLAS POWER Ανώνυμη Εταιρεία 
Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρία) και 
Β. Κατάθεση αίτησης για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων, όσο και προσωρινής διαταγής ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, περί συντηρητικής κατάσχεσης, απαγόρευσης μεταβολής περιουσιακής κατάστασης  κ.λ.π. κατά 
του Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα, όσο και κατά των ανωτέρω εταιρειών, καθώς και οιουδήποτε τυχόν άλλου νομικού 
προσώπου πραγματικής ιδιοκτησίας ή συμφερόντων του ανωτέρω φυσικού προσώπου (Αριστείδη Φλώρου του 
Αχιλλέα).  
Να παρασταθεί στις δικασίμους που θα ορισθούν, κατά τα ανωτέρω Α και Β καθώς και σε οποιαδήποτε αναβολή ή 
ματαίωση αυτών, να καταθέτει προτάσεις, δικόγραφα, και εν γένει να ενεργεί τα νόμιμα, υπογράφοντας κάθε σχετικό 
έγγραφο προς περαίωση της εντολής αυτής και ασκώντας άπαντα τα δικαιώματα του συνηγόρου, προς περαίωση των 
άνω αναθέσεων και προς υπεράσπιση των νόμιμων συμφερόντων του Δήμου Κορίνθιων.. 

 Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου-δικηγορικού γραφείου για την εν λόγω υπόθεση, η οποία  έχει  ιδιαίτερη σημασία για 
τα συμφέροντα του δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, θα καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 281 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4.   Την με αριθμ. πρωτ. 15940/14-6-2021 οικονομική προσφορά του δικηγόρου κ. Κουνέλη Βασίλειου, στην οποία αναφέρει 
ότι : 

 Αμοιβή Α. για την σύνταξη και άσκηση αγωγής για το συνολικό ποσό των 132.816.,74€ κατά των . 
 1.-Του Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα και της Αλίκης.  
 2.-Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας 

Ενέργειας» και το διακριτικό τίτλο «ENERGA POWER TRADING Α.E.» (πρώην «VERBUND-Austrian Power Trading 
ENERGA Hellas Προμήθεια και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρία».  

 3.-Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ENERGA Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρία.  

 4.-Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS POWER Α.E.» (πρώην «HELLAS POWER Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής 
και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρία) 

 Κατάθεση προτάσεων - προσθήκης αντίκρουσης – παράσταση στο ακροατήριο του Μ.Π.Α το ποσό των 605,00€ 
(ποσό ισόποσο της ελάχιστης αξίας γραμματίου προκαταβολής ΔΣΑ) πλέον Φ.Π.Α. 24% 145,20€ και συνολικά 
750,20€. 

ΑΔΑ: Ψ4ΟΘΩΛ7-ΕΟ6



 Αμοιβή Β. Για την σύνταξη – κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά των άνω αναφερομένων συζήτηση 
προσωρινής διαταγής, παράσταση και κατάθεση σημειώματος τόσο στην προσωρινή διαταγή όσο και στα 
ασφαλιστικά 477,00€ (ποσό ισόποσο της ελάχιστης αξίας γραμματίων προκαταβολής ΔΣΑ) πλέον Φ.Π.Α. 24% 
114,48€ και με Φ.Π.Α. 591,48€. 

 Αμοιβή χρονοχρέωσης λόγω συνθετότητας και δυσκολιών της υπόθεσης 3ώρες Χ 80,00€ =240,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 
57,60€ και συνολικά 297,60€. 

 Στις αμοιβές αυτές πρέπει να προστεθούν δαπάνες επιδόσεων δικογράφων, έξοδα υποχρεωτικής αρχικής 
διαμεσολάβησης, έξοδα αντιγράφων (με παραστατικά) ποσού 300,00€ και συνολική αμοιβή με έξοδα 1.939,28€. 

 
Τέλος ο Πρόεδρος ανέφερε ότι επειδή η ανωτέρω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου, κάλεσε το 
Σώμα να καθορίσει το ύψος της αμοιβής του Δικηγόρου κ. Κουνέλη Βασιλείου, 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.  
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη, την αριθ.  296/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,  την αριθμ. πρωτ. 
15940/2021 οικονομική προσφορά του Δικηγόρου κ. Κουνέλη Βασιλείου, 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), 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 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/168/οικ. 13727/05-07-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την αριθ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.: 41332/2-7-2021 (ΦΕΚ 2879/2-7-2021 Β΄) 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  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου Αθηνών κ. Βασιλείου Κουνέλη, με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 17799 – Δικηγορικό Γραφείο Αποστόλης 
Β. Βλάχος, Δημήτρης Ι. Κυριακουλάκος, Βασίλης Ν. Κουνέλης, Βασίλης Θ. Τζούλης, Βάσια Σ. Ατσιδάκου και Συνεργάτες 
στον οποίο δόθηκε ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα (αριθ. 296/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής), να προβεί στις 
ακόλουθες ενέργειες:  
Α. Άσκηση αγωγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, για το συνολικό ποσό των 132.816,74€ (και συγκεκριμένα ποσό 
των 66.816,74€ που συνίσταται την απώλεια των τόκων των υπεξαιρεθέντων χρηματικών ποσών και για το  ποσό των 
66.000,00€ για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, λόγω κλονισμού της πίστης και του κύρους του Δήμου από την 
ανωτέρω τελεσιδίκως διαγνωσθείσα αδικοπραξία) κατά: 
1.-Του Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα και της Αλίκης.  
2.-Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας 
Ενέργειας» και το διακριτικό τίτλο «ENERGA POWER TRADING Α.E.» (πρώην «VERBUND-Austrian Power Trading 
ENERGA Hellas Προμήθεια και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρία».  
3.-Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ENERGA Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρία.  
4.-Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS POWER Α.E.» (πρώην «HELLAS POWER Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και 
Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρία) και 
Β. Κατάθεση αίτησης για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων, όσο και προσωρινής διαταγής ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, περί συντηρητικής κατάσχεσης, απαγόρευσης μεταβολής περιουσιακής κατάστασης  κ.λ.π. κατά του 
Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα, όσο και κατά των ανωτέρω εταιρειών, καθώς και οιουδήποτε τυχόν άλλου νομικού 
προσώπου πραγματικής ιδιοκτησίας ή συμφερόντων του ανωτέρω φυσικού προσώπου (Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα).  
Να παρασταθεί στις δικασίμους που θα ορισθούν, κατά τα ανωτέρω Α και Β καθώς και σε οποιαδήποτε αναβολή ή 
ματαίωση αυτών, να καταθέτει προτάσεις, δικόγραφα, και εν γένει να ενεργεί τα νόμιμα, υπογράφοντας κάθε σχετικό 
έγγραφο προς περαίωση της εντολής αυτής και ασκώντας άπαντα τα δικαιώματα του συνηγόρου, προς περαίωση των άνω 
αναθέσεων και προς υπεράσπιση των νόμιμων συμφερόντων του Δήμου Κορίνθιων,  
στο ποσό των 1.939,28€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%., 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” . 
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Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                          Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 164 / 2021 

                           
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 

                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 16 - 07 - 2021 
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ     
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