
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 21 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 18-5-2022 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

23983/29-4-2022 (ΦΕΚ 2137/30-4-2022 τεύχος β΄) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 

Επικράτειας, για το διάστημα από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 

Μαΐου 2022 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69/206/οικ.6824/2-5-2022: Μέτρα και 

ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) 

του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε, δια ζώσης, σήμερα την 18η Μαΐου 2022, ημέρα της 

εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 14:30, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 

13868/13-5-2022 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε 

κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις 

για τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. 

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων. 

        Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη κι έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Κυριαζής 

Αντώνιος, 5)Μπίτζιος Δημήτριος (αντικαθιστά το τακτικό μέλος Πούρο Γεώργιο), 6)Πνευματικός 

Αλέξανδρος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος, 8)Ζώγκος Ανδρέας, 9)Κορδώσης Χρήστος.  

 Α π ό ν τ ε ς  

Ουδείς.  

   Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   
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      ΑΠΟΦΑΣΗ 274η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Τροποποίηση της με αριθμό 14/139/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 

ορισμού πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, ως προς την αμοιβή της δικηγόρου» θέτει 

υπόψη των μελών της Επιτροπής την με αριθμό 14/139/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Αγγελική Παπαβενετίου, με την 

εντολή να εκπροσωπήσει το Δήμο Κορινθίων στην υπόθεση προσφυγής με αριθμό καταχώρησης 

δικογράφου ΠΡ40/1-4-2016 ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου της 

Μαρίας Γκράβα κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά του με αριθ. 32308/2015 εγγράφου της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου περί επιβολής εισφοράς σε χρήμα στην 

προσφεύγουσα για ακίνητα ιδιοκτησίας της στην περιοχή «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» Δήμου 

Κορινθίων, κατά του από 26-4-2010 πρακτικού της Επιτροπής του ΠΔ 5/86 κ.λπ..  Αναφέρει πως 

στην ως άνω απόφαση ορίστηκε πως η κ. Παπαβενετίου θα αμειφθεί με την ελάχιστη αμοιβή που 

προβλέπεται στα Παραρτήματα του Νέου Κώδικα Δικηγόρων (γραμμάτιο δικηγορικού συλλόγου), 

και πως για την εν λόγω δαπάνη αμοιβής δικηγόρου εκδόθηκαν το υπ΄ αριθ. πρωτ. 12415/8-4-

2019 πρωτογενές αίτημα δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου ποσού 308,76€, το υπ΄ αριθ. πρωτ. 

12425/8-4-201 τεκμηριωμένο αίτημα δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου ποσού 308,76€ και η με α/α 

783/8-4-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για αμοιβή δικηγόρου ποσού 308,76€. 

Ακολούθως, θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το υπ΄ αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 

13184/10-5-2022 έγγραφο της δικηγόρου κ. Αγγελικής Παπαβενετίου περί αιτήματος για επιπλέον 

του γραμματίου αμοιβής, στο οποίο αναφέρει: 

«…ΥΠΟΘΕΣΗ: παράσταση για λογαριασμό του καθ΄ ου ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ στην με αρ. καταχ. 

ΠΡ40/1-4-2016 προσφυγή της Μαρίας θυγ. Αναστ. ΓΚΡΑΒΑ, συζ. Πέτρου Μωραΐτη, κατοίκου 

Κορίνθου, που στρέφεται κατά του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ και φέρεται για συζήτηση στο Μονομελές 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 19/5/2022, ή σε οποιαδήποτε νέα 

δικάσιμο, μετά από αναβολή ή ματαίωση της υπόθεσης και σύνταξη υπομνήματος για λογαριασμό 

του καθ΄ ου (ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΟΕ 14/139/2019). 

Δεδομένου ότι η εν λόγω υπόθεση: 

1ον/ έχει ήδη λάβει 3 αναβολές (πέραν των 3 αναβολών που έχουν οίκοθεν δοθεί από το Δικαστήριο 

λόγω των περιοριστικών μέτρων που ίσχυαν τα έτη 2020 και 2021 για τον περιορισμό της 

πανδημίας COVID-19), με χρονοβόρα απασχόλησή μου για τη λήψη των 3 αναβολών, για την 

οποία απασχόλησή μου δεν έχει προβλεφθεί αμοιβή, 

2ον/ όπως διαπίστωσα από τη μελέτη του φακέλου της υπόθεσης, η εν λόγω υπόθεση είναι 

δυσχερής και παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία στον χειρισμό της, καθότι τίθενται θέματα 

φορολογικής αλλά και πολεοδομικής νομοθεσίας, αλλά και διοικητικά θέματα (επικαλείται η 

αντίδικος, μεταξύ και άλλων, έλλειψη πλήρους και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, παράβαση 

ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, κ.λπ.), τα οποία 

απαιτούν πολύωρη απασχόληση για μελέτης και προετοιμασία της υπόθεσης, για συνεργασία με 

την αρμόδια ΤΥ (Τεχνική Υπηρεσία) του Δήμου, για αναζήτηση συγκεκριμένων στοιχείων και για 
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μελέτη των στοιχείων αυτών, για σύνταξη υπομνήματος για λογαριασμό του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

για την αντίκρουση ενός εκάστου των λόγων της προσφυγής. 

  Η εν λόγω υπόθεση αφορά προσφυγή κατά του με αρ. 32308/2015 εγγράφου της Δ/νσης ΤΥ 

και Πολεοδομίας περί επιβολής εισφοράς σε χρήμα στην αντίδικο για τα ακίνητά της στην 

περιοχή «ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ» του Δήμου Κορινθίων, κατά του από 26/4/2010 Πρακτικού της 

Επιτροπής του ΠΔ 5/86, κ.λ.π..  Η υπόθεση αυτή είναι σοβαρή για τα συμφέροντα του Δήμου, και 

διότι προσβάλλεται και το από 26/4/2010 Πρακτικό της Επιτροπής του ΠΔ 5/86, με το οποίο 

καθορίστηκε η αξία όλων των ακινήτων της περιοχής «Μπαθαρίστρα» του Δήμου 

Κορινθίων. 

Και 3ον/ η ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ )σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων) είναι 64,00 Ευρώ 

πλέον ΦΠΑ και η ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ (σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων) 

85,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, και συνεπώς γίνεται φανερό ότι η απασχόληση με την συγκεκριμένη 

υπόθεση σίγουρα δεν καλύπτεται σε καμία περίπτωση από το καθαρό ποσό αμοιβής εκ 

96,22 Ευρώ, που απομένει από το συνολικό γραμμάτιο του ΔΣΚ. 

Για τους παραπάνω λόγους, ΑΙΤΟΥΜΑΙ να μου εγκριθεί επιπλέον αμοιβή για τον χειρισμό 

της παραπάνω υπόθεσης …» 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος αναφέρει πως προκειμένου για την υποστήριξη των 

συμφερόντων του Δήμου υπάρχει ανάγκη παροχής νομικών υπηρεσιών προκειμένου για την 

εκπροσώπηση του Δήμου Κορινθίων στην ως άνω αναφερόμενη δικαστική υπόθεση και προκύπτει 

συνακόλουθη ανάγκη τροποποίησης της αριθ. 14/139/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως 

προς την αμοιβή της δικηγόρου και προτείνει την τροποποίηση της ως άνω απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής μόνο ως προς την αμοιβή της δικηγόρου, η οποία, για τους λόγους που αναφέρονται στην 

ανωτέρω επιστολή της, θα καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με τις 

διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν.3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.   

 

        Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την με αριθμό 14/139/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, το υπ΄ αριθ. πρωτ. 

εισερχομένου εγγράφου 13184/10-5-2022 έγγραφο της δικηγόρου κ. Αγγελικής Παπαβενετίου, τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως 

ισχύει, του Ν.4555/2018, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη 

έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Τροποποιεί την με αριθμό 14/139/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Κορινθίων ως προς τον τρόπο αμοιβής της δικηγόρου κ. Αγγελικής Παπαβενετίου, που 

αναφέρεται στο αποφασιστικό μέρος της απόφασης, ως εξής: 
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Από: «Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από 

τα Παραρτήματα, όπως ισχύουν, που συνοδεύουν το Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ 

Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013) όπως ισχύει, αποκλειόμενης 

κάθε αμοιβής που ξεπερνάει τα Παραρτήματα αυτά, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά με 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί επιπλέον της προβλεπόμενης στα εν λόγω Παραρτήματα 

αμοιβής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του πληρεξούσιου δικηγόρου.», 

Τροποποιεί σε:  

  Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, λόγω του ότι η εν λόγω υπόθεση είναι δυσχερής και 

παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία στον χειρισμό της, καθότι τίθενται θέματα φορολογικής αλλά και 

πολεοδομικής νομοθεσίας, αλλά και διοικητικά θέματα (επικαλείται η αντίδικος, μεταξύ και άλλων, 

έλλειψη πλήρους και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας 

και παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, κ.λπ.), τα οποία απαιτούν πολύωρη απασχόληση 

για μελέτης και προετοιμασία της υπόθεσης, για συνεργασία με την αρμόδια ΤΥ (Τεχνική 

Υπηρεσία) του Δήμου, για αναζήτηση συγκεκριμένων στοιχείων και για μελέτη των στοιχείων 

αυτών, για σύνταξη υπομνήματος για λογαριασμό του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ για την αντίκρουση 

ενός εκάστου των λόγων της προσφυγής και, επιπλέον, η εν λόγω υπόθεση αφορά προσφυγή 

κατά του με αρ. 32308/2015 εγγράφου της Δ/νσης ΤΥ και Πολεοδομίας περί επιβολής εισφοράς σε 

χρήμα στην αντίδικο για τα ακίνητά της στην περιοχή «ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ» του Δήμου Κορινθίων, 

κατά του από 26/4/2010 Πρακτικού της Επιτροπής του ΠΔ 5/86, κ.λ.π.., με αποτέλεσμα η υπόθεση 

αυτή είναι σοβαρή για τα συμφέροντα του Δήμου, και διότι προσβάλλεται και το από 26/4/2010 

Πρακτικό της Επιτροπής του ΠΔ 5/86, με το οποίο καθορίστηκε η αξία όλων των ακινήτων της 

περιοχής «Μπαθαρίστρα» του Δήμου Κορινθίων, θα καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν.3463/2006, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει.    

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων 

οικονομικού έτους 2022 με Κ.Α. 00.6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων»  

(Α.Α.Υ. 715/2022). 

  Κατά τα λοιπά η με αριθμό 14/139/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ισχύει ως έχει. 

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/274/2022.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 18-5-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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