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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                      
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ  

ΔΘΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                   
                                                            

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  13θσ/ 15.06.2022 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 41/2022 

Θζμα 3ο: Ζγκριςθ αμοιβισ πλθρεξοφςιων δικθγόρων.  

 
τθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του Δθμοτικοφ χολείου Βζλου ςτθν Κοινότθτα Βζλου ςιμερα 
τθν 15θ του μθνόσ Ιουνίου θμζρα Σετάρτθ του ζτουσ 2022 και ώρα 20.30 ςυνιλκε ςε τακτικι 
ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 4052/10.06.2022 ζγγραφθ 
πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου κ. ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΣΡΩΓΑΔΗ, που επιδόκθκε 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 άρκρο 67 όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4555/2018 
ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ  
παραβρζκθκε.  
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) 
μελϊν παραβρζκθκαν παρόντα είκοςι (20) μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                ΑΠΟΝΣΕ  
                 1.    Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ, Πρόεδροσ                                                         1. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                   
                 2.    Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμ. , Αντιπρόεδροσ                               2. Σριανταφφλλου Κων/νοσ                                                                        
                 3.    Περρισ Νικόλαοσ, Γραμματζασ                                                           3. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                            
                 4.     Καλλίρθ Μαρία                                                                                      4. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ      
                 5.     Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ                                                                    5. Κατςιφώλθσ Παναγιώτθσ          

6.    Δαλθβίγκασ Γεώργιοσ                                                                            6. Καραφωτιάσ Γεώργιοσ        
                 7.    δράλθσ Μιχαιλ                                                                                     7. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ                                                                                
                 8.   Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                             
                 9.    ιάχοσ Ανδρζασ                                                                                        (δεν προςήλθαν αν και 
                 10.  Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                   προςκλήθηκαν νόμιμα) 
                 11.   Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ          
                 12.  Ρόηοσ Νικόλαοσ               
                 13.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ                                                                                                                                                                                                                                
                 14.  Πανταηισ Παναγιώτθσ                                                                             
                 15.  Ραχανιώτθσ Νικόλαοσ                                                                              
                 16.  Δθμθτρίου Μαρία          
                 17.  Βουδοφρθσ Νικόλαοσ 
                 18.  Λιάκοσ Μιχαιλ -  αποχώρθςε ςτο 6ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ                                                                                                                                                                                                                                                      
                 19.  Καμπίτθσ Γεώργιοσ   - αποχώρθςε ςτο 6ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                 20.  Μπιτςάκου Αςπαςία - αποχώρθςε ςτο 6ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
             
                                                                                                                                                                                                                
 
 
            τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 
            Παραβρζκθκε  ςτθ ςυνεδρίαςθ  ο κ. Ευάγγελοσ Δαγρζσ  - Πρόεδροσ  Νεράντηασ 
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        ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ : 
        1.   Καλαντηισ Δθμιτριοσ           Πρόεδροσ  τιμάγκασ       2. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ     Πρόεδροσ Σαρςινων 

3    Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου              4. Βαςιλείου Γεϊργιοσ        Πρόεδροσ  Βραχατίου       
5.   Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Πρόεδροσ Ζευγολατιοφ   6. Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ  Πρόεδροσ Κοκκωνίου 
7.  Χαςαπάκθσ Αργφριοσ           Πρόεδροσ Μπολατίου      8.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ          Πρόεδροσ ουλθναρίου    

        9.  Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                Πρόεδροσ Πουλίτςασ       10. Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ  Πρόεδροσ Ευαγγελίςτριασ  
      11.  Μπουγάσ Κων/νοσ                Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου  12. Κεχαγιάσ Περίανδροσ       Πρόεδροσ Βοχαικοφ 
      13. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ         Πρόεδροσ   Κρθνϊν            14. Μπακιρτηισ Εμμανουιλ   Πρόεδροσ Χαλκείου          
 

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

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 3ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Ζγκριςθ αμοιβισ πλθρεξοφςιων 
δικθγόρων», και ζδωςε το λόγο ςτον Αντιδιμαρχο Οικονομικϊν κ. δράλθ ο οποίοσ ζκεςε υπόψθ 
των μελϊν το άρκρο 281 Ν. 3463/2006 «Αμοιβι πλθρεξοφςιων δικθγόρων», που αναφζρει ότι 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 ζκεςε υπόψθ των υμβοφλων τισ  περιπτϊςεισ που καλείται να ψθφίςει το Δθμοτικό 

υμβοφλιο, ωσ κάτωκι :  

Α. φμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 70/2022 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Βζλου 

Βόχασ ορίςκθκε θ δικθγόροσ κ. ΒΟΤΔΟΤΡΘ ΑΘΑΝΑΙΑ του Νικολάου, με γραφείο ςτθν Κόρινκο 

προκειμζνου να αναλάβει το ζργο τθσ εφρεςθσ των ςτοιχείων των ιδιοκτθτϊν των οικοπεδικϊν 

εκτάςεων και λοιπϊν ακάλυπτων χϊρων προσ κακαριςμό για λόγουσ πολιτικισ προςταςίασ και 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 26 του άρκρου 94 του ν. 3852/2010 που 

περιγράφονται ςτισ αιτιςεισ – καταγγελίεσ πολιτϊν προσ το Σμιμα Περιβάλλοντοσ και Π.Π.  

Η αμοιβι τθσ δικθγόρου ανζρχεται ςτο ποςό των 1.250,00 Ευρω. 

Β. φμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 107/2022 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Βζλου 

Βόχασ ορίςκθκε θ δικθγόροσ κ. ΕΠΙΒΑΣΙΝΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ δικθγόροσ παρ Αρείω Πάγω, για τθ 

νομικι υποςτιριξθ των κ.κ. Χ.Σ. και Δ.Π. και ςυγκεκριμζνα με τθν παράςταςι τθσ ςτο Μονομελζσ 

Πλθμμελειοδικείο Κορίνκου, κατά τθ δικάςιμο τθσ 03/06/2022 και ςε οποιαδιποτε τυχόν μετϋ 

αναβολι δικάςιμο μετά από επαναφορά τθσ υπόκεςθσ λόγω απόςυρςισ τθσ από το ζκκεμα προσ 

υπεράςπιςθ των ανωτζρω ςτθν εναντίον τουσ ςχθματιςκείςα με ατοιχεία ΑΒΜ Δ 16/1613 και ΑΒΩ 

Δ 18/552 ποινικι δικογραφία.  

Η αμοιβι τθσ  δικθγόρου ανζρχεται ςτο ποςό των 372,00 Ευρω. 

 

Γ. φμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 121/2022 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Βζλου 

Βόχασ ορίςκθκε θ δικθγόροσ κ. ΜΟΤΓΙΟΤ ΒΑΙΛΙΚΘ με γραφείο ςτθν Κόρινκο για τθ νομικι 

διερεφνθςθ, τθ ςφνταξθ γνωμοδότθςθσ, κακϊσ και τθν απαιτοφμενθ διλωςθ ςτθν υπόκεςθ για 

τθν κατάςχεςθ εισ χείρασ τρίτου για λογαριαςμό του οφειλζτθ τθσ Δ.Ο.Τ. Κορίνκου Ι.Μ.   

Η αμοιβι τθσ  δικθγόρου ανζρχεται ςτο ποςό των 160,00 Ευρω πλζον ΦΠΑ.  
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Δ. φμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 135/2022 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Βζλου 

Βόχασ ορίςκθκε ο δικθγόροσ κ. ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Κων/νου , για τθν εκπροςϊπθςθ 

του Διμου και ςυγκεκριμζνα με τθν παράςταςι του ςτο Διοικθτικό Εφετείο Σρίπολθσ κατά τθ 

δικάςιμο τθσ 24-05-2022, όπου κα ςυηθτθκεί θ με χρονολογία 1/3/2022 ζφεςγ που άςκθςαν οι 

Φ.Κ., Π.Κ., Δ.Κ., κατά Ν.Π.Δ.Δ. Διμοσ Βζλου Βόχασ και τθσ απόφαςθσ 78/2008 – Διοικθτικό 

Πρωτοδικείο Κορίνκου, κακϊσ και ςε οποιαδιποτε τυχόν μετϋ αναβολι δικάςιμο ι ςε 

οποιαδιποτε νζα δικάςιμο μζχρι να τελεςιδικιςει θ ανωτζρω υπόκεςθ.  

Η αμοιβι του  δικθγόρου ανζρχεται ςτο ποςό των 1.440,00 Ευρω πλζον ΦΠΑ.  

τθ ςυνζχεια πιρε το λόγο ο κ. Πανταηισ και ζκεςε ερωτιματα για τισ περιπτϊςεισ Α και Δ.  

Ο κ. Ραχανιϊτθσ ζκεςε ερωτιματα για τισ περιπτϊςεισ Β. και Γ.   

τθ ςυνζχεια ζγινε λόγοσ για τθν πάγια κζςθ οριςμζνων ςυμβοφλων ωσ προσ τθν καταψιφιςθ του 

κζματοσ λόγω κακυςτζρθςθσ του Διμου για τθν πρόςλθψθ ζμμιςκου νομικοφ.  

Σο λόγο πιρε ο κ. Λιάκοσ και ενθμζρωςε τουσ υμβοφλουσ ςχετικά με τθν περίπτωςθ Δ. και είπε 

ότι πζρα από τθν πάγια κζςθ, για τθν περίπτωςθ Δ. κα ψθφίςει κετικά.  

Ο κ. Σςίτουρασ δεν κα ψθφίςει για τθν περίπτωςθ Α. λόγω κωλφματοσ.  

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζκεςε το κζμα ςε ψθφοφορία και το ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν 
ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,   

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΘΦΚΑ   

Για τθν περίπτωςθ Α. (εκτόσ ψηφοφορίασ ο κ. Βουδοφρησ) 
με δζκα τρείσ (13 ) ψιφουσ υπζρ 

και ζξι (6) κατά των κ.κ. Μανάβθ Α. του Παν/τθ, Μανάβθ Α. του Δθμ., Πανταηι Π.,  

Ραχανιϊτθ Ν., Λιάκο Μ., Καμπίτθ Γ. 

 
Για τισ περιπτώςεισ Β. και Γ.  

με δζκα τζςςερισ (14) ψιφουσ υπζρ 
και ζξι κατά (6) κατά των κ.κ. Μανάβθ Α. του Παν/τθ, Μανάβθ Α. του Δθμ., Πανταηι Π., 

Ραχανιϊτθ Ν., Λιάκο Μ., Καμπίτθ Γ. 
 

Για τθν περίπτωςθ Δ. 
με δζκα πζντε (15) ψιφουσ υπζρ, 

και πζντε (5) κατά των κ.κ. Μανάβθ Α. του Παν/τθ, Μανάβθ Α. του Δθμ., Πανταηι Π.,  

Ραχανιϊτθ Ν., Καμπίτθ Γ. 

 
 

Εγκρίνει τισ αμοιβζσ των δικθγόρων ςφμφωνα με τισ Αποφάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του 
Διμου Βζλου Βόχασ, όπωσ λεπτομερώσ αναφζρονται ςτθν ειςιγθςθ τθσ παροφςασ απόφαςθσ 
ωσ κάτωκι :   
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  Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΔΙΚΘΓΟΡΟΤ ΑΠΟΦΑΘ ΟΡΙΜΟΤ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΕΠΙΣΡΟΠΘ  

ΠΟΟ ΑΜΟΙΒΘ 
 

1.  ΒΟΤΔΟΤΡΘ ΑΘΑΝΑΙΑ 70/2022 1.250,00 Ευρω  

2.  ΕΠΙΒΑΣΙΝΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ 107/2022 372,00 Ευρω  

3.  ΜΟΤΓΙΟΤ ΒΑΙΛΙΚΘ 121/2022 198,40 Ευρω  

4.  ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 135/2022 1.785,60 Ευρω  

Οι ανωτζρω δαπάνεσ κα βαρφνουν τθν πίςτωςθ του Κ.Α. 0-6111.03 του προχπολογιςμοφ ζτουσ 
2022 με τίτλο «Αμοιβζσ νομικϊν για διάφορα κζματα εκτόσ παραςτάςεων ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 41/2022 
υντάχκθκε και υπογράφεται 

O Πρόεδροσ        Σα Μζλθ 
Ακριβζσ Απόςπαςμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  
 
 
 

                                                                  ΒΑΙΛΕΙΟ  ΣΡΩΓΑΔΘ  

ΑΔΑ: ΨΤΟΚΩ9Π-Ο25


		2022-06-21T10:07:37+0300
	Athens




