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   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 29/30.9.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 323/2022 
 
Θέμα 6ο:  «Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου»  
 
Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  έλαβε 
χώρα  δια περιφοράς, η 29η  έκτακτη  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με 
αριθμ. πρωτ. 43231/30-9-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Αντωνίου Κυριαζή,  που επιδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010, άρθρο 67 § 5, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες 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 30η  Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  
με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 13:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει. 
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, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι 
τρία (23) Μέλη, δηλαδή: 
 

                         ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                                                                         
          
                               ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος    
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Καρσιώτης Παναγιώτης 
5. Πούρος Γεώργιος 
6. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα 
7. Ταγαράς Βασίλειος 
8. Ζώγκος Ανδρέας 
9. Κεφάλας Σταύρος 
10. Σταυρέλης Νικόλαος 
11. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας 
12. Μουρούτσος Γεώργιος   
13. Μανωλάκης Δημήτριος 
14. Δόντης Μιχαήλ 
15. Κονδύλης Μαρίνος 
16. Καρασάββας Ιωάννης 
17. Λαμπρινός Παναγιώτης 
18. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
19. Πλατής Σπυρίδων 
20. Πιέτρης Τιμολέων  
21. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ) 
22. Τζέκου Παρασκευή 
23. Γκερζελής Ιωάννης 

 
 
 
 

1. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
       2. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
       3. Πνευματικός Αλέξανδρος 
       4.Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να 

5. Μελέτης Χρήστος 
6. Μπουρσέ Ηλίας 
7. Καλλίρης Πελοπίδας 
8 Μπίτζιος Δημήτριος 
9. Πιέτρης Γεώργιος 

              10. Κορδώσης Χρήστος 
               
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

24.  
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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 της συνεδρίασης  και κατ΄ επέκταση των θεμάτων, που περιλαμβάνονται στην με αριθμ. 
πρωτ. 43231/30-9--2022 πρόσκληση, με τίτλους: 
 
1. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Περιφερειακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027» 
2. Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022 
3. Παροχή κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων σύμφωνα με το αριθμ. 33,34/20-9-2022 έγγραφο της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Κορίνθου, Γραφείο Εισαγγελίας Ανηλίκων.  
4. Παροχή κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων σύμφωνα με το αριθμ. 33,34/20-9-2022 έγγραφο της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Κορίνθου, Γραφείο Εισαγγελίας Ανηλίκων.  
5. Παροχή κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων σύμφωνα με το αριθμ. 36/20-9-2022 έγγραφο της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Κορίνθου, Γραφείο Εισαγγελίας Ανηλίκων.  
6. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου  
7. Δωρεάν ταφή απόρου, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4483/2017 
8. Αίτημα σπουδαστή ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο 
9. Αίτημα σπουδάστριας ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο  
 
που συνίσταται στο ότι: : α) ο ορισμός του εκπροσώπου στο πρώτο θέμα θα πρέπει να λάβει χώρα μέχρι 30-9-2022, β) 
για τα 2,3,4 & 5 θέματα λόγω της συνάφειά τους πρέπει να ληφθεί απόφαση μέχρι 30-9-2022, σε συμμόρφωση της από 
20-9- 2022 εισαγγελικής παραγγελίας γ) για το 6ο θέμα πρέπει να ληφθούν ένορκες βεβαιώσεις με προηγούμενη 
κλήτευση των αντιδίκων και να κατατεθούν προτάσεις είκοσι μέρες πριν τη δικάσιμο της 9-11-2022, και για τα 7,8 & 9 
θέματα πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση λόγω της ιδιαιτερότητάς τους. 
 
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου», είχαν σταλεί 
στα Μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:  
1. Η αριθ. 548/13-9-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου 
Κορινθίων ο δικηγόρος Κορίνθου, κ. Σπηλιώτη Γεώργιο στον οποίο δόθηκε ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα,  να 
προβεί στην διαδικασία ένορκων βεβαιώσεων μαρτύρων (έως 5) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, για την 
αντίκρουση της υπ’ αριθμ. κατάθεσης δικογράφου 922/ΤΜ 922/2015 Αγωγής νομής του Σταύρου Τριανταφύλλου κατά 
του Δήμου Κορινθίων και λοιπών, κατόπιν της από 18-02-2022 (υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 12943/6-5-2022) Αίτησης-
κλήσης, μετά παραπομπή, κατά την εξ αναβολής δικάσιμο την 09-11-2022 ή και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής,  
ήτοι : 
α) Γνωστοποίηση των στοιχείων των μαρτύρων, της ημερομηνίας και του τόπου διεξαγωγής των ενόρκων βεβαιώσεων, 
β) Επίδοση της ως άνω γνωστοποίησης στον αντίδικο με δικαστικό επιμελητή, 
γ) Υποβολή αιτήσεως προς το Ειρηνοδικείο με τα στοιχεία των μαρτύρων και  
δ) Διεξαγωγή των ενόρκων βεβαιώσεων: Παράσταση κατά την εξέταση των μαρτύρων, σύνταξη σχεδίων ενόρκων 
βεβαιώσεων, λήψη επίσημων αντιγράφων.   
Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου για την διαδικασία των ένορκων βεβαιώσεων 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.  
2. Η με αριθμ. πρωτ. 19824/09.6.2022 οικονομική προσφορά του δικηγόρου κου Σπηλιώτη Γεωργίου, στην οποία 
αναφέρει ότι :  
«Θα χρειαστεί να κάνουμε ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων μας (έως 5) για να αντικρούσουμε την αγωγή του αντιδίκου τις 
οποίες θα κάνουμε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου προκειμένου να μη αυξηθεί το κόστος υπερβολικά (Εάν τις 
κάνουμε ενώπιον Συμβολαιογράφου θα χρειαστεί να πληρώσουμε στον συμ/φο 150€ για κάθε μία, ήτοι 75!! Επιπλέον 
των παρακάτω αναφερόμενων ποσών). Για τις ένορκες αυτές βεβαιώσεις θα χρειαστεί  
α) Γνωστοποίηση των στοιχείων των μαρτύρων, της ημερομηνίας και του τόπου διεξαγωγής των ενόρκων βεβαιώσεων, 
β)Επίδοση της ως άνω γνωστοποίησης στον αντίδικο με δικαστικό επιμελητή η αμοιβή του οποίου είναι 43,40€ 
συμπ/νου ΦΠΑ 24% 
γ) Υποβολή αιτήσεως από εμένα τον δικηγόρο προς το Ειρηνοδικείο με τα στοιχεία των μαρτύρων και την διεξαγωγή 
των και παράσταση κατά την εξέταση των δηλαδή: 
- Αίτηση για την εξέταση μαρτύρων 93€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ,  
- Γνωστοποίηση μαρτύρων  93€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
- Παράσταση κατά την εξέταση των μαρτύρων 105,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  
- Αμοιβή 248€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την σύνταξη σχεδίων ενόρκων βεβαιώσεων (5) και δαπάνες για 
λήψη επίσημων αντιγράφων. 
Επομένως θα χρειαστεί να εγκριθεί επιπλέον ποσό 582,80€ (43,40 + 93 + 93 +105,40 + 248)». 

 
 

ΑΔΑ: 9ΛΡΨΩΛ7-Ν1Π



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 Σπηλιώτη, 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 μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας και αφού έλαβε υπόψη του, την αριθ. 548/2022 
απόφαση Οικονομικών Υπηρεσιών, την αριθμ. πρωτ.  19824/2022 οικονομική προσφορά του Δικηγόρου κου Γεωργίου 
Σπηλιώτη, τις διατάξεις του άρθρου 244Α, του άρθρου 176, της περίπτωσης ιε της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις των 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 

 
1. Καθορίζει, την αμοιβή του δικηγόρου Κορίνθου κου Γεωργίου Σπηλιώτη, στον οποίο δόθηκε ρητή εντολή και 

πληρεξουσιότητα (αριθ. 548/2022 Α.Ο.Ε.), να προβεί στην διαδικασία ένορκων βεβαιώσεων μαρτύρων (έως 5) 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, για την αντίκρουση της υπ’ αριθμ. κατάθεσης δικογράφου 922/ΤΜ 922/2015 
Αγωγής νομής του Σταύρου Τριανταφύλλου κατά του Δήμου Κορινθίων και λοιπών, κατόπιν της από 18-02-2022 
(υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 12943/6-5-2022) Αίτησης-κλήσης, μετά παραπομπή, κατά την εξ αναβολής δικάσιμο την 
09-11-2022 ή και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής,  ήτοι : 
α) Γνωστοποίηση των στοιχείων των μαρτύρων, της ημερομηνίας και του τόπου διεξαγωγής των ενόρκων 
βεβαιώσεων, 
β) Επίδοση της ως άνω γνωστοποίησης στον αντίδικο με δικαστικό επιμελητή, 
γ) Υποβολή αιτήσεως προς το Ειρηνοδικείο με τα στοιχεία των μαρτύρων και  
δ) Διεξαγωγή των ενόρκων βεβαιώσεων: Παράσταση κατά την εξέταση των μαρτύρων, σύνταξη σχεδίων ενόρκων 
βεβαιώσεων, λήψη επίσημων αντιγράφων, στο ποσό των 582,80€ 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. 00.6111.0001 του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με 

τίτλο “Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων”  (Α.Α.Υ. 946/2022). 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                     Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  29/ 323 2022 
 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 03-10 - 2022 
    Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

      Αντώνιος Κυριαζής 
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