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Από το Πρακτικό 26/21.9.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αριθμός Απόφασης  314/2022 

 
Θέμα 2ο Ε.Η.Δ.: «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΣΕΛΙΩΤΗ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»  

 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους  2022, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, 
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.  
4954/2022  (ΦΕΚ 136 Α΄), ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 41032/20-09-2022 σε ορθή επανάληψη 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 δεκαοκτώ (18) Μέλη, δηλαδή: 
 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων  
3. Μπίτζιος Δημήτριος 
4. Πούρος Γεώργιος 
5. Καρσιώτης Παναγιώτης 
6. Πλατής Σπυρίδων,  
7. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
8. Ζώγκος Ανδρέας 
9. Παπαϊωάννου Ευάγγελος,  
10. Σταυρέλης Νικόλαος 
11. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας 
12. Μουρούτσος Γεώργιος 
13. Μανωλάκης Δημήτριος 
14. Καρασάββας Ιωάννης,  
15. Πιέτρης Γεώργιος,  
16. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ) 
17. Τζέκου Παρασκευή 
18. Γκερζελής Ιωάννης,  

 
 
 
 

 

1. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
2. Κόλλια Κωνσταντίνα 
3.  Παπαδημητρίου Σωτήριος 
4. Πνευματικός Αλέξανδρος 
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα  
6. Ταγαράς Βασίλειος 
7. Κεφάλας Σταύρος 
8. Μελέτης Χρήστος  
9. Μπουρσέ Ηλίας 
10. Καλλίρης Πελοπίδας,  
11. Λαμπρινός Παναγιώτης 
12. Κονδύλης Μαρίνος 
13. Πιέτρης Τιμολέων 
14. Δόντης Μιχαήλ,  
15. Λαμπρινός Παναγιώτης 
 
        
οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 
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Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από το Σώμα την έγκριση του 
κατεπείγοντος της συνεδρίασης  και κατ΄ επέκταση των θεμάτων:  όπως αναγράφονται στην με αριθμ. πρωτ. 41032/20-9-2022 
πρόσκλησή του: 

1. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την νομική υποστήριξη  του  Δήμαρχου Κορινθίων και δημοτικών 
υπαλλήλων  κατά τη διαδικασία σχετικής προκαταρκτικής εξέτασης ενώπιον της πταισματοδίκη Κορίνθου, την 22-9-
2022. 

2. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για τους πρόσθετους λόγους προσφυγής της Διολίτση Μαριγώς 
κατά του Δήμου. 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, επειδή: 1)  η προκαταρκτική εξέταση θα πραγματοποιηθεί την 22-9-2022 και 2) η  
συζήτηση της εν θέματι υπόθεσης θα πραγματοποιηθεί την 22-09-2022, ημέρα Πέμπτη, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κορίνθου. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση των θεμάτων, ως ανωτέρω και 
δέχεται να τα συζητήσει και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτών. 
 
Ο Πρόεδρος μετά από τα ανωτέρω πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 67 § 5 του Ν. 3852/2010, ως ισχύει και την εγκ. 375/39167/2022 «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου», του 
θέματος «Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπόθεση Ανάργυρου Σελιώτη κατά του Δήμου», δεδομένων 
των στενών προθεσμιών που τίθενται για την προσβολή των ως άνω πράξεων της διαταγής πληρωμής και του 
κατασχετηρίου της εν λόγω υπόθεσης. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος και δέχεται να το συζητήσει και ν΄ αποφασίσει επ΄ 
αυτού. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:  
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. πρωτ. 41310/21-9-2022 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκε  πληρεξούσιος δικηγόρος του 
Δήμου Κορινθίων, ο δικηγόρος Κορίνθου κ. Γεώργιος Χασικίδης, στον οποίο δόθηκε ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα: 
α) να συντάξει και καταθέσει εμπρόθεσμα ανακοπή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του Δήμου Κορινθίων κατά της με αριθμό 
73/2022 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Κορίνθου του Ανάργυρου Σελιώτη κατά Δήμου Κορινθίων και της συνημμένης 
επιταγής προς εκτέλεση από α΄ απόγραφο εκτελεστό της υπ΄ αριθ. 73/2022 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Κορίνθου, η 
οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 5-9-2022, να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της ως άνω 
αναφερόμενης ανακοπής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά την όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί ή και σε κάθε μετ΄ 
αναβολής δικάσιμο αυτής, εκπροσωπώντας το Δήμο Κορινθίων, και να συντάξει και καταθέσει υπόμνημα – προτάσεις, ως 
απαιτείται, 
 β)να συντάξει και καταθέσει εμπρόθεσμα ανακοπή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του Δήμου Κορινθίων κατά του από 9-9-
2022 κατασχετηρίου ενώπιον παντός αρμόδιου δικαστηρίου και πάσης αρχής του Ανάργυρου Σελιώτη κατά Δήμου 
Κορινθίων εις χείρας τρίτου, το οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 16-9-2022, να παρασταθεί κατά 
τη συζήτηση της ως άνω αναφερόμενης ανακοπής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά την όποια δικάσιμο ήθελε 
ορισθεί ή και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο αυτής, εκπροσωπώντας το Δήμο Κορινθίων, και να συντάξει και καταθέσει 
υπόμνημα – προτάσεις, ως απαιτείται, 
 γ)να συντάξει και καταθέσει εμπρόθεσμα αίτηση αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου 
του Δήμου Κορινθίων κατά του από 9-9-2022 κατασχετηρίου ενώπιον παντός αρμόδιου δικαστηρίου και πάσης αρχής του 
Ανάργυρου Σελιώτη κατά Δήμου Κορινθίων εις χείρας τρίτου, το οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 
16-9-2022, να παρασταθεί κατά τη συζήτηση του ως άνω αναφερόμενου αιτήματος προσωρινής διαταγής ενώπιον του 
αρμόδιου Δικαστή κατά την όποια ημερομηνία συζήτησης ήθελε ορισθεί ή και σε κάθε μετ΄ αναβολή συζήτηση αυτής, 
εκπροσωπώντας το Δήμο Κορινθίων, και να συντάξει και καταθέσει σημείωμα, ως απαιτείται, να παρασταθεί κατά τη 
δικάσιμο της ως άνω αναφερόμενης αίτησης αναστολής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά την όποια δικάσιμο ήθελε 
ορισθεί ή και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο αυτής, εκπροσωπώντας το Δήμο Κορινθίων, και να συντάξει και καταθέσει 
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υπόμνημα – προτάσεις, ως απαιτείται. 
Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης, θα καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν.3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. 
4.Την με αριθμ. πρωτ. 41102/21-9-2022 οικονομική προσφορά του δικηγόρου κου Γεώργιου Χασικίδη, στην οποία αναφέρει 
ότι :  
«Για την υπό κρίση υπόθεση θα απαιτηθούν να γίνουν τα εξής: 
1.Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής και της επιταγής προς εκτέλεση 
2.Ανακοπή κατά της κατάσχεσης  
3.Αίτηση αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής κατά της κατάσχεσης 
Έτσι: 
Κατάθεση ανακοπής : 89 ευρώ + φπα 24% 
Παράσταση για την ανακοπή : 79 ευρώ + φπα 24% 
Προτάσεις για την ανακοπή : 89 ευρώ + φπα 24% 
 
Κατάθεση ανακοπής κατά της κατάσχεσης : 89 ευρώ + φπα 24% 
Παράσταση για την ανακοπή κατά της κατάσχεσης : 79 ευρώ + φπα 24% 
Προτάσεις για την ανακοπή κατά της κατάσχεσης : 89 ευρώ + φπα 24% 
 
Κατάθεση αίτησης αναστολής : 80 ευρώ + φπα 24% 
Παράσταση για την αίτηση αναστολής : 59 ευρώ + φπα 24% 
Προτάσεις για την αίτηση αναστολής : 69 ευρώ + φπα 24% 
Παράσταση και σημείωμα για την προσωρινή διαταγή : 59 ευρώ + φπα 24% 
Επίσης λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης θα απαιτηθεί επιπλέον αμοιβή για την μελέτη ανερχόμενη σε 15 ώρες Χ 80 
ευρώ ήτοι 1.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ». 
 
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 κου Γεωργίου Χασικίδη, 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 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και 
αφού έλαβε υπόψη του, την αριθ. 41310/2022 απόφαση Δημάρχου, την αριθμ. πρωτ. 41102/2022 οικονομική προσφορά του 
Δικηγόρου κου Γεωργίου Χασικίδη, 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, το άρθρο 74 του Ν 4555/2018 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 κου Γεώργιου Χασικίδη, δικηγόρου Κορίνθου, (Απόφ. Δημάρχου 41310/2022) στον οποίο δίνει 
ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να παρέχει νομική στήριξη: 
α) να συντάξει και καταθέσει εμπρόθεσμα ανακοπή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του Δήμου Κορινθίων κατά της με αριθμό 
73/2022 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Κορίνθου του Ανάργυρου Σελιώτη κατά Δήμου Κορινθίων και της συνημμένης 
επιταγής προς εκτέλεση από α΄ απόγραφο εκτελεστό της υπ΄ αριθ. 73/2022 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Κορίνθου, η 
οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 5-9-2022, να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της ως άνω 
αναφερόμενης ανακοπής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά την όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί ή και σε κάθε μετ΄ 
αναβολής δικάσιμο αυτής, εκπροσωπώντας το Δήμο Κορινθίων, και να συντάξει και καταθέσει υπόμνημα – προτάσεις, ως 
απαιτείται, 
 β)να συντάξει και καταθέσει εμπρόθεσμα ανακοπή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του Δήμου Κορινθίων κατά του από 9-9-
2022 κατασχετηρίου ενώπιον παντός αρμόδιου δικαστηρίου και πάσης αρχής του Ανάργυρου Σελιώτη κατά Δήμου 
Κορινθίων εις χείρας τρίτου, το οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 16-9-2022, να παρασταθεί κατά 
τη συζήτηση της ως άνω αναφερόμενης ανακοπής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά την όποια δικάσιμο ήθελε 
ορισθεί ή και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο αυτής, εκπροσωπώντας το Δήμο Κορινθίων, και να συντάξει και καταθέσει 
υπόμνημα – προτάσεις, ως απαιτείται, 
 γ)να συντάξει και καταθέσει εμπρόθεσμα αίτηση αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου 
του Δήμου Κορινθίων κατά του από 9-9-2022 κατασχετηρίου ενώπιον παντός αρμόδιου δικαστηρίου και πάσης αρχής του 
Ανάργυρου Σελιώτη κατά Δήμου Κορινθίων εις χείρας τρίτου, το οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 
16-9-2022, να παρασταθεί κατά τη συζήτηση του ως άνω αναφερόμενου αιτήματος προσωρινής διαταγής ενώπιον του 
αρμόδιου Δικαστή κατά την όποια ημερομηνία συζήτησης ήθελε ορισθεί ή και σε κάθε μετ΄ αναβολή συζήτηση αυτής, 
εκπροσωπώντας το Δήμο Κορινθίων, και να συντάξει και καταθέσει σημείωμα, ως απαιτείται, να παρασταθεί κατά τη 
δικάσιμο της ως άνω αναφερόμενης αίτησης αναστολής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά την όποια δικάσιμο ήθελε 
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ορισθεί ή και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο αυτής, εκπροσωπώντας το Δήμο Κορινθίων, και να συντάξει και καταθέσει 
υπόμνημα – προτάσεις, ως απαιτείται, στο συνολικό ποσό των 2.456,44€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, αμοιβή η 
οποία κρίνεται εύλογη, διότι η υπόθεση απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. 

  
2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 6111.0001 του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με τίτλο 

“Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων”  (Α.Α.Υ. 1022 /2022). 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                          Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  26 / 314 / 2022 

                           
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 

                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 26 - 09 - 2022 
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ     

ΑΔΑ: ΨΗΡΝΩΛ7-9ΑΩ


