
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 31/05.10.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 327/2022 
 
Θέμα 1ο:  «Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, για νομική στήριξη του Αντιδημάρχου Ζαχαριά 
Σπυρίδων»  
 
Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  έλαβε 
χώρα  δια περιφοράς, η 31η  έκτακτη  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με 
αριθμ. πρωτ. 44256/05-10-2022 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 05η  Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας 
Τετάρτη  με ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 12:00, 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 
πέντε (25) Μέλη, δηλαδή: 
 

                         ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                                                                         
          
                               ΑΠΟΝΤΑ 

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

 
 
 
 

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

4. Μελέτης Χρήστος 
5. Μπουρσέ Ηλίας 
6. Καλλίρης Πελοπίδας 

       7.  Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα 
              8. Κορδώσης Χρήστος 
               
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

26.  

 
 
 
 

ΑΔΑ: 64ΦΗΩΛ7-ΑΓΕ



 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. 44256/05-10-2022 πρόσκληση, με τίτλους: 
 
1. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, για νομικη στήριξη του Αντιδημάρχου Ζαχαριά Σπυρίδων.  
2. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, για νομικη στήριξη της Αντιδημάρχου Κόλλια Κωνσταντίνας και 

δημοτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας. 
 
που συνίσταται στο ότι: α) στο πρώτο θέμα η ανωμοτί κατάθεση του Αντιδημάρχου θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 6-
10-2022 και β) στο δεύτερο θέμα η νομική υποστήριξη της Αντιδημάρχου και των δημοτικών υπαλλήλων ενώπιον του Β΄ 
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου θα πραγματοποιηθεί την 11-10-2022 και ως εκ τούτου πρέπει να καθορισθεί η 
αμοιβή των πληρεξούσιων δικηγόρων πριν των ανωτέρω ημερομηνιών.  
 
Ο κ. Ζαχαριάς Σπυρίδων δήλωσε ότι απέχει λόγω κωλύματος. 
Για το ανωτέρω 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, για νομική 
στήριξη του Αντιδημάρχου Ζαχαριά Σπυρίδων», είχαν σταλεί στα Μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:  
 
1. Η αριθ. πρωτ. 44469/05-10-2022 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου 
Κορινθίων ο δικηγόρος Κορίνθου, κ. Παναγιώτης Πίκουλας στον οποίο δόθηκε ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να 
παρέχει νομική στήριξη στον κ. Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης Δήμου Κορινθίων, και συγκεκριμένα να παρασταθεί και να συντάξει υπόμνημα ενώπιον του 
αρμόδιου Αστυνόμου Β΄ του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου, κατά την ημερομηνία της 6-10-2022 ή/και στην 

όποια μετά αναβολής ημερομηνία λήψης ανωμοτί εξηγήσεων αυτής, όπου, δυνάμει της από 3-10-2022 πρόσκλησης για 
λήψη ανωμοτί εξηγήσεων του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου και τη σχετική έκθεση εξέτασης υπόπτου χωρίς όρκο, 
καλείται ο κ. Σπυρίδωνας Ζαχαριάς να δώσει ανωμοτί εξηγήσεις σε προκαταρκτική εξέταση, ως ύποπτος με την 
ιδιότητά του, κατά το χρόνο του συμβάντος, ως Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δήμου Κορινθίων 
για υπόθεση πρόκλησης σωματικής βλάβης εξ΄ αμελείας δια παραλείψεως (αρ. 15, 26, 28, 314 Π.Κ.), σύμφωνα με τα 
όσα αναφέρονται στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 44155/4-10-2022 εισήγηση του Τμήματος Αιρετών Οργάνων της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων και στην αντίστοιχη πρόσκληση του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου, όπως 
ακριβώς και αναλυτικά και στο ιστορικό της παρούσης.  

 Η  αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα γίνει με ώρες απασχόλησης και θα καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Κορινθίων, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει.    

 
2. Η με αριθμ. πρωτ. 44236/5.10.2022 οικονομική προσφορά του δικηγόρου κου Παναγιώτη Πίκουλα, στην οποία 
αναφέρει ότι :  
«Οικονομική Προσφορά 

Του Δικηγόρου Παναγιώτη Πίκουλα του Αντωνίου με ΑΜ 162 του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου με ΑΦΜ …………... 
ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 44157/4-10-2022 έγγραφό Σας 
Σε απάντηση των ερωτημάτων του σχετικού εγγράφου Σας, επάγομαι τα κάτωθι: 
Α. Για την επισταμένη μελέτη της συνταχθείσης ποινική δικογραφίας, για τον τραυματισμό κινούμενου, την 4-10-2019, 
μοτοσυκλετιστή, επί του ύψους του 16,700 χιλιομέτρου της E.O Κορίνθου Άργους, στην περιοχή του Χιλιομοδίου, 
κατόπιν της αποκοπής και πτώσης κλάδων στο οδόστρωμα από παρόδια λεύκα, συνεπεία σφοδρής κακοκαιρίας, με 
έντονη νεροποντή και ισχυρούς ανέμους, δικαιούμαι αμοιβής (2 ώρες Χ 80,00 Ευρώ εκάστη ) =160,00 Ευρώ. 
Β. Για την σύνταξη του επιβαλλόμενου υπομνήματος εξηγήσεων του κληθέντος για ανωμοτί κατάθεση Αντιδημάρχου 
κου Σπυρίδωνος Ζαχαριά, δικαιούμαι αμοιβής 140,00 Ευρώ. 
Για αμφότερες τις ως άνω αναφερόμενες νομικές υπηρεσίες μου, προς τον Αντιδήμαρχο κο Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 
δικαιούμαι αμοιβής (160,00 Ευρώ + 140,00 Ευρώ) = 300,00 Ευρώ συν ΦΠΑ 24% ποσού 72,00 Ευρώ = 372,00 Ευρώ 
συνολικά».  
 
Μετά την καταμέτρηση των ψήφων των συμμετεχόντων (25 παρόντες) που εστάλησαν με ηλεκτρονικό τρόπο και με 
τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν υπέρ είκοσι τέσσερις (24) Δημοτικοί 
Σύμβουλοι: 1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος, 2. Μπίτζιος Δημήτριος, 3. Πούρος  Γεώργιος, 4. Κόλλια Κωνσταντίνα, 5. 
Καρασάββας Ιωάννης, 6. Ταγαράς Βασίλειος,  7. Ζώγκος Ανδρέας, 8. Σταυρέλης Νικόλαος, 9. Μουρούτσος Γεώργιος, 
10. Δόντης Μιχαήλ, 11. Μανωλάκης Δημήτριος, 12. Στριμενοπούλου Γεωργία -Γραμματέας, 13. Λαμπρινός Παναγιώτης, 
14. Κονδύλης Μαρίνος, 15. Πιέτρης  Γεώργιος, 16. Πλατής Σπυρίδων, 17. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, 18. Γκερζελής 
Ιωάννης, 19. Πιέτρης Τιμολέων,  20. Κεφάλας Σταύρος, 21. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ), 22. Τζέκου 
Παρασκευή, 23. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής  και 24. Καρσιώτης Παναγιώτης. 
 

ΑΔΑ: 64ΦΗΩΛ7-ΑΓΕ



Το Δημοτικό Συμβούλιο μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας και αφού έλαβε υπόψη του, την αριθ. 42260/2022 
απόφαση Δημάρχου, την αριθμ. πρωτ.  44236/2022 οικονομική προσφορά του Δικηγόρου κου Παναγιώτη Πίκουλα, τις 
διατάξεις του άρθρου 244Α, 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 

(με 24 θετικές ψήφους) 
 
1. Καθορίζει, την αμοιβή του δικηγόρου κου Παναγιώτη Πίκουλα, δικηγόρο Κορίνθου, (Απόφ. Δημάρχου 

44469/2022),  στον οποίο δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να παρέχει νομική στήριξη στον κ. Σπυρίδωνα 
Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Κορινθίων, και 
συγκεκριμένα να παρασταθεί και να συντάξει υπόμνημα ενώπιον του αρμόδιου Αστυνόμου Β΄ του Τμήματος 
Τροχαίας Κορίνθου, κατά την ημερομηνία της 6-10-2022 ή/και στην όποια μετά αναβολής ημερομηνία λήψης 
ανωμοτί εξηγήσεων αυτής, όπου, δυνάμει της από 3-10-2022 πρόσκλησης για λήψη ανωμοτί εξηγήσεων του 
Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου και τη σχετική έκθεση εξέτασης υπόπτου χωρίς όρκο, καλείται ο κ. Σπυρίδωνας 
Ζαχαριάς να δώσει ανωμοτί εξηγήσεις σε προκαταρκτική εξέταση, ως ύποπτος με την ιδιότητά του, κατά το χρόνο 
του συμβάντος, ως Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δήμου Κορινθίων για υπόθεση πρόκλησης 
σωματικής βλάβης εξ΄ αμελείας δια παραλείψεως (αρ. 15, 26, 28, 314 Π.Κ.), σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην 
υπ΄ αριθ. πρωτ. 44155/4-10-2022 εισήγηση του Τμήματος Αιρετών Οργάνων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
Δήμου Κορινθίων και στην αντίστοιχη πρόσκληση του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου, στο ποσό των 372,00€ 
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. 1068/2022). 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                     Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  31/ 327 2022 
 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 05-10 - 2022 
    Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

      Αντώνιος Κυριαζής 

ΑΔΑ: 64ΦΗΩΛ7-ΑΓΕ
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