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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                        Ορκι επανάλθψθ  
ΔΘΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                          

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  4θσ/ 09.04.2021 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ:  27/2021 

Θζμα 6ο: Ζγκριςθ αμοιβισ πλθρεξοφςιων δικθγόρων. 

το Δθμοτικό Κατάςτθμα Ζευγολατιοφ ςιμερα τθν 09θ του μθνόσ Απριλίου ζτουσ 2021 θμζρα 
Παραςκευι και ϊρα 19:30 ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο μζςω 
Σθλεδιάςκεψθσ, φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 2269/05.04.2021 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του 
Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου κ. Μιχαιλ δράλθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του Ν. 3852/2010 άρκρο 67, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 74 του Ν. 4555/2018 ςε 
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΠΝΠ), 
«Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του Κορωνοιοφ 
covid-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ τουσ» (ΦΕΚ Αϋ55/11-03/2020), ςτουσ 
Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ δεν 
παραβρζκθκε και δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.  
Σον Διμαρχο αναπλιρωςε ο Αντιδιμαρχοσ κ. Θεόδωροσ Ράπτθσ, νόμιμοσ αναπλθρωτισ του.   
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε από τον Πρόεδρο του Δθμοτικοφ υμβουλίου, θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ,  
δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 27 μελϊν, παραβρζκθκαν παρόντα 25 μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                     ΑΠΟΝΣΕ  
1. δράλθσ Μιχαιλ, Πρόεδροσ                                                                1. Λιάκοσ Μιχαιλ  
2. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                  2. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ  
3. Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                      
4.   Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ                                                                              (δεν προςιλκαν αν και 
5.   Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                            προςκλικθκαν νόμιμα) 
6.   Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                                 
7.   Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ,   προςιλκε ςτο 2

ο
 κζμα τθσ θμ. διάταξθσ                                                                                

                 8.   Καλλίρθ Μαρία                                  
                 9.   Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ                                                                                
                10.  Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                         
                11.  ιάχοσ Ανδρζασ                                
                12. Σριανταφφλλου Κων/νοσ            
                13. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ  
                14.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ                                                  
                15.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμθτρίου                                              
                16.  Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ                    
                17.  Πανταηισ Παναγιϊτθσ                   
                18.  Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ  
                19. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ  
                20. Δθμθτρίου Μαρία  
                21. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ  
                22. Περρισ Νικόλαοσ  
                23. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ  
                24. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ                   
                25.  Μπιτςάκου Αςπαςία  
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      τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 
      υμμετείχαν ςτθν Σθλεδιάςκεψθ οι κάτωκι Πρόεδροι : 
     1. Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ  Χαλκείου κ. Εμμανουιλ Μπακιρτηισ  
     2. Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ Νεράντηασ  κ. Ευάγγελοσ Δαγρζσ  

  
     ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ : 

1. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ       Πρόεδροσ   Κρθνϊν        2.  Δθμιτριοσ Καλαντηισ     Πρόεδροσ  τιμάγκασ  
3.   Κεχαγιάσ Περίανδροσ           Πρόεδροσ Βοχαϊκοφ       4.   Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου 
5.   Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Πρόεδροσ Ζευγολατιοφ  6.  Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ Πρόεδροσ Ευαγγελιςτριασ 

        7.  Γεϊργιοσ Βαςιλείου              Πρόεδροσ Βραχατίου      8.  Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ Πρόεδροσ Κοκκωνίου 
        9.  Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                Πρόεδροσ Πουλίτςασ      10. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ     Πρόεδροσ Σαρςινων 
     11.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ                Πρόεδροσ ουλθναρίου  12. Χαςαπάκθσ Αργφριοσ    Πρόεδροσ Μπολατίου 
     13.  Μπουγάσ Κων/νοσ                Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου   

 
Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.  

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 6ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Ζγκριςθ αμοιβισ πλθρεξοφςιων 

δικθγόρων» και ζκεςε υπόψθ των μελϊν το άρκρο 281 Ν. 3463/2006 «Αμοιβι πλθρεξοφςιων 

δικθγόρων», οι πλθρεξοφςιοι δικθγόροι, που διορίηονται από Διμο ι Κοινότθτα αμείβονται 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα περί Δικθγόρων που ιςχφουν κάκε φορά.  Η αμοιβι τουσ 

μπορεί να ελαττωκεί, με απόφαςθ του δικαςτθρίου που δικάηει πίνακα αμοιβϊν τουσ ζωσ το 

πενιντα τοισ εκατό (50%), των κατϊτατων ορίων που ορίηονται ςτον Κϊδικα, φςτερα από τθν 

εκτίμθςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του Διμου ι τθσ Κοινότθτασ που ζχει διορίςει το δικθγόρο.  

Για τθν εξϊδικθ ι δικαςτικι αντιμετϊπιςθ νομικϊν ηθτθμάτων, τα οποία ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία ι 

ςπουδαιότθτα και απαιτοφν εξειδικευμζνθ νομικι γνϊςθ ι εμπειρία, θ αμοιβι του δικθγόρου 

κακορίηεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου κατά παρζκκλιςθ των προθγοφμενων 

παραγράφων. Η ςχετικι απόφαςθ λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων μελϊν 

τουσ.     

τθ ςυνζχεια πιρε το λόγο ο Αντιδιμαρχοσ κ. Σρωγάδθσ και ζκεςε υπόψθ των υμβοφλων τισ  

περιπτϊςεισ που καλείται να ψθφίςει το Δθμοτικό υμβοφλιο, ωσ εξισ :  

1. φμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 48/2021 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Βζλου 

Βόχασ ορίςτθκε ο κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΓΤΡΙΟΤ ωσ πλθρεξοφςιοσ δικθγόροσ, για τθν 

γνωμοδότθςθ των αιτθμάτων των κ.κ. Σ.Χ. και Π.Δ., για τθν νομικι υποςτιριξι τουσ κατά τθ 

δικάςιμο ςτισ 26 Μαρτίου 2021 ενϊπιον του Μονομελοφσ Πλθμμελειοδικείου Κορίνκου ςφμφωνα 

με το αρ. Δ18/552 Κλθτιριο Θζςπιςμα.  Ποςό αμοιβισ 240,00 Ευρω. 

2. φμφωνα με υπϋ αρικμ. 62/2021 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Βζλου Βόχασ, 

ορίςτθκε θ κ. ΑΓΓΕΛΙΚΘ ΠΑΠΑΒΕΝΕΣΙΟΤ ΣΟΤ ΧΡΙΣΟΤ, για τθν νομικι υποςτιριξθ των κ.κ. Σ.Χ. και 

Π.Δ., προσ υπεράςπιςθ των ανωτζρω ςτθν εναντίον τουσ ςχθματιςκείςα με ςτοιχεία ΑΒΜ Δ16/1613 

και ΑΒΩ Δ18/552 ποινικι δικογραφία (ςχετικό το από 30-06-2019 Κατθγορθτιριο τθσ κασ 

Ειςαγγελζωσ Πρωτοδικϊν Κορίνκου).  Για το χειριςμό τθσ υπόκεςθσ απαιτοφςε εξειδικευμζνεσ 

γνϊςεισ, πολφωρθ απαςχόλθςθ για μελζτθ προετοιμαςία και εκδίκαςθ με αποτζλεςμα να 

δικαιοφται επιπλζον αμοιβι το ποςό των 400,00 Ευρω πλζον ΦΠΑ.    
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3. φμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 64/2021 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Βζλου 

Βόχασ ορίςτθκε θ κ. ΣΑΘ ΒΑΙΛΙΚΘ ωσ πλθρεξοφςια δικθγόροσ, για τθν γνωμοδότθςθ αναφορικά 

με ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ οδοφ ςτθν Κυρά Βρφςθ Ζευγολατιοφ.  Ποςό αμοιβισ 240,00 Ευρω.    

4. φμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 51/2021 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Βζλου 

Βόχασ ορίςτθκε θ κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘ. ΔΑΡΕΙΩΣΘ ωσ πλθρεξοφςια δικθγόροσ, για τθν ςφνταξθ 

γνωμοδότθςθσ επί εξϊδικθσ διαμαρτυρίασ του κ. Μ.Δ. με τθν οποία αιτείται εξωδικαςτικό 

ςυμβιβαςμό για αποηθμίωςθ.   Ποςό  αμοιβισ 160,00 Ευρω πλζον ΦΠΑ.    

5. φμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 52/2021 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Βζλου 

Βόχασ ορίςτθκε θ κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘ. ΔΑΡΕΙΩΣΘ ωσ πλθρεξοφςια δικθγόροσ, για τθν ςφνταξθ 

γνωμοδότθςθσ επί αιτιςεωσ του κ. Β.Π., για εξωδικαςτικό ςυμβιβαςμό για αποηθμίωςθ.  Ποςό 

αμοιβισ 160,00 Ευρω πλζον ΦΠΑ.    

6. φμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 66/2021 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Βζλου 

Βόχασ ορίςτθκε θ κ. ΜΟΤΓΙΟΤ ΒΑΙΛΙΚΘ ωσ πλθρεξοφςια δικθγόροσ, για τθν εκπροςϊπθςθ του 

Διμου ςτθν απευκυνόμενθ ςτο Ειρθνοδικείο Κορίνκου αίτθςθ του Ι.Γ. κατά του Διμου Βζλου Βόχασ 

κλπ. Για το χειριςμό τθσ υπόκεςθσ απαιτοφςε εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ με αποτζλεςμα να δικαιοφται 

επιπλζον αμοιβι το ποςό των 160,00 Ευρω πλζον ΦΠΑ.    

τθ ςυνζχεια πιρε το λόγο ο κ. Πανταηισ και ενθμζρωςε τα μζλθ για τθν περίπτωςθ 2 τθσ κασ  

Αγγελικισ Παπαβενετίου, ότι ςφμφωνα με το Ν. 4674/2020 άρκρο 52 «Νομικι υποςτιριξθ 

ανκρώπινου δυναμικοφ δθμόςιου τομζα», παρ. 2 ….. Το αιτοφμενο ποςό δεν δφναται να υπερβαίνει 

το τριπλάςιο του ποςοφ αναφοράσ κάκε διαδικαςτικισ πράξθσ ι παρεχόμενθσ υπθρεςίασ, όπωσ 

προςδιορίηεται ςτουσ πίνακεσ αμοιβών του  Κώδικα Δικθγόρων. Για το λόγο αυτό προτείνει να 

αποςυρκεί θ περίπτωςθ αυτι και να επανζλκουμε ςε επόμενο ςυμβοφλιο για τθ ςυηιτθςθ και 

λιψθ απόφαςθσ επί του κζματοσ κατόπιν διόρκωςθσ του ποςοφ.  

Οι υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ είναι ςφμφωνεσ με τθν Νομοκεςία και ςυμφωνεί ωσ προσ τθν ειςιγθςθ. 

Σο ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τισ αποφάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και τθν ανωτζρω 
ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,   

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

• Εγκρίνει τισ αμοιβζσ των παρακάτω δικθγόρων που ζχουν οριςτεί με Αποφάςεισ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Βζλου Βόχασ, όπωσ λεπτομερϊσ αναφζρονται ςτθν ειςιγθςθ 
τθσ παροφςασ απόφαςθσ ωσ κάτωκι :   
 

  Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΔΙΚΘΓΟΡΟΤ ΑΠΟΦΑΘ ΟΡΙΜΟΤ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΕΠΙΣΡΟΠΘ  

ΠΟΟ ΑΜΟΙΒΘ  
ΜΕ ΦΠΑ  

 

1. ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΙΛΕΙΟΤ 48/2021 240,00 

2. ΣΑΘ ΒΑΙΛΙΚΘ 64/2021 240,00 

3.  ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘ. ΔΑΡΕΙΩΣΘ 51/2021 198,40 

4.  ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘ. ΔΑΡΕΙΩΣΘ 52/2021 198,40 

5.  ΜΟΤΓΙΟΤ ΒΑΙΛΙΚΘ 66/2021 198,40 
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Οι ανωτζρω δαπάνεσ κα βαρφνουν τθν πίςτωςθ του Κ.Α. 0-6111.03 του προχπολογιςμοφ ζτουσ 
2021 με τίτλο «Αμοιβζσ νομικϊν για διάφορα κζματα εκτόσ παραςτάςεων ». 

• Αποςφρει τθν περίπτωςθ 2 τθσ ειςιγθςθσ που αφορά τθν ζγκριςθ αμοιβισ τθσ κασ Αγγελικισ 
Παπαβενετίου, για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ 
απόφαςθσ.  

 

 

 

 

 

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ.  27/2021 
υντάχκθκε και υπογράφεται 

      O Πρόεδροσ     Σα Μζλθ 
 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 
 

ΜΙΧΑΘΛ ΔΡΑΛΘ  
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