
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 33/14.10.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 348/2022 
 
Θέμα 1ο  Η.Δ.:  «Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, για νομική υποστήριξη δημοτικού υπαλλήλου 
κατά τη διαδικασία σχετικής προκαταρκτικής εξέτασης ενώπιον της Πταισματοδίκη Κορίνθου, την 20-10-2022» 
 
Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  έλαβε 
χώρα  δια περιφοράς, η 33η  έκτακτη  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με 
αριθμ. πρωτ. 46515/14-10-2022 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 14η  Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  με 
ώρα έναρξης 12:30 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 
τέσσερα (24) Μέλη, δηλαδή: 
 

                         ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                                                                         
          
                               ΑΠΟΝΤΑ 

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

 
 
 
 

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

4. Μελέτης Χρήστος 
5. Μπουρσέ Ηλίας 
6. Καρασάββας Ιωάννης 

              7. Κορδώσης Χρήστος 
                     8. Πλατής Σπυρίδων 

9. Τζέκου Παρασκευή 
 
  

                
               
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

25.  
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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. 46515/14-10-2022 πρόσκληση, με τίτλους: 
 
1. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, για νομική υποστήριξη δημοτικού υπαλλήλου κατά τη διαδικασία 

σχετικής προκαταρκτικής εξέτασης ενώπιον της Πταισματοδίκη Κορίνθου, την 20-10-2022. 
2. Επιβολή δικαιώματος εμπορίας νερού και προστίμου λόγω μη καταβολής από 01.01.2021 έως 17.01.2022. 
3. Επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου  
4. Έγκριση σχεδίου Αντιμετώπισης  Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση / Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από 

Εκδήλωση Σεισμών με την ονομασία “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ” του Δήμου Κορινθίων 
 
που συνίσταται στο ότι: α)στο πρώτο θέμα η προκαταρκτική εξέταση του υπαλλήλου ενώπιον της Πταισματοδίκη 
Κορίνθου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20-10-2022, β) στο δεύτερο θέμα  πρέπει η καταβολή του δικαιώματος 
εμπορίας νερού να καταβληθεί μέχρι το τέλος του έτους ενόψει και της σύνταξης του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 
2023, γ) στο τρίτο θέμα η επιχορήγηση θα διατεθεί για τον εορτασμό της Απελευθέρωσης του Ακροκορίνθου που θα 
πραγματοποιηθεί την 26-10-2022 και δ) στο τέταρτο θέμα λόγω αντιμετώπισης  εκτάκτων αναγκών και Άμεση / Βραχεία 
Διαχείριση των Συνεπειών από Εκδήλωση Σεισμών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας. 
 
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχαν σταλεί στα Μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:  
1. Η αριθ. πρωτ. 46348/14-10-2022 Απόφαση Δημάρχου με  την οποία ορίσ τηκε  πληρεξούσιος δικηγόρος 
του Δήμου Κορινθίων, ο δικηγόρος Κορίνθου κ. Γεώργιος Γκότσης, στον οποίο δόθηκε ρητή εντολή και 
πληρεξουσιότητα να παρέχει νομική στήριξη στον υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ. Ιωάννη Καραΐσκο και 
συγκεκριμένα να λάβει και να μελετήσει τη δικογραφία και να συντάξει έγγραφες εξηγήσεις - υπόμνημα επί της μήνυσης 
/ έγκλησης σε βάρος του, με εγκαλούντα / μηνυτή την Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε., για ενδεχόμενη παράβαση των 
διατάξεων του άρθρου 259 παρ. 1 ΠΚ, ενώπιον της Πταισματοδίκη Κορίνθου κατά την εξέτασή τους στις 20/10/2022 
ή/και στην όποια μετά προθεσμίας ορισθείσα εξέταση ενώπιον της Πταισματοδίκη Κορίνθου, σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρονται στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 44809/6-10-2022 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της 
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων και στην αντίστοιχη κλήση 
Η  αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, λόγω του όγκου της δικογραφίας, των απαιτούμενων ωρών για τη μελέτη αυτής, 
αλλά και της βαρύτητας του διερευνώμενου αδικήματος, 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. 45402/11-10-2022 οικονομική προσφορά του δικηγόρου κου Γεώργιου Γκότση, στην οποία 
αναφέρει ότι :  
«Για την υπόθεση που αφορά την υπεράσπιση του κ. Ιωάννη Καραΐσκου στην ποινική υπόθεση και ειδικότερα την 
λήψη δικογραφίας, σύνταξη υπομνήματος σχετικά με την με αριθμό ΠΡΟΚ/Α20/3099+Α20/3873)/384, συσχετισθείσες, 
η αμοιβή μου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 300 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 372 ευρώ το οποίο αναλύεται 
σε 132,68 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) δηλ. την ελάχιστη αμοιβή για σύνταξη υπομνήματος σε προανακριτικό στάδιο, 
πλέον του ποσού πρόσθετης αμοιβής, 239,32 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) λόγω του όγκου της δικογραφίας, των 
απαιτούμενων ωρών για μελέτη αυτής, αλλά και της βαρύτητας του διερευνώμενου αδικήματος». 
 
Τέλος ο Πρόεδρος ανέφερε ότι επειδή η ανωτέρω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία, κάλεσε το Σώμα να καθορίσει το 
ύψος της αμοιβής του Δικηγόρου κου Γεωργίου Γκότση, 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. 46348/2022 
απόφαση Δημάρχου, την αριθμ. πρωτ.  45402/2022 οικονομική προσφορά του Δικηγόρου κου Γεωργίου Γκότση, 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 Γκότση, στον οποίο δόθηκε ρητή εντολή και 

πληρεξουσιότητα (αριθ. 46348/2022 Απόφαση Δημάρχου), να παρέχει νομική στήριξη στον υπάλληλο του Δήμου 
Κορινθίων κ. Ιωάννη Καραΐσκο και συγκεκριμένα να λάβει και να μελετήσει τη δικογραφία και να συντάξει 
έγγραφες εξηγήσεις - υπόμνημα επί της μήνυσης / έγκλησης σε βάρος του, με εγκαλούντα / μηνυτή την 
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Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε., για ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων του άρθρου 259 παρ. 1 ΠΚ, ενώπιον 
της Πταισματοδίκη Κορίνθου κατά την εξέτασή τους στις 20/10/2022 ή/και στην όποια μετά προθεσμίας ορισθείσα 
εξέταση ενώπιον της Πταισματοδίκη Κορίνθου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 44809/6-10-
2022 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Κορινθίων και στην αντίστοιχη κλήση, 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. 00.6111.0001 του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με 

τίτλο “Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων”  (Α.Α.Υ. 1074/2022). 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                           Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  33 / 348 / 2022 
 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 17 - 10 - 2022 
    Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

      Αντώνιος Κυριαζής 
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