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ΘΕΜΑ 8ο: Αντικατάσταση πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου. 
 

 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 25η του μηνός  Ιανουαρίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος 
Δευτέρα και ώρα 8:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, 
μετά την υπ' αριθ. 1027/21-01-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. 
ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος 
της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης. 
 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 
επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), ο κ. 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης 
Ευάγγελος, 3.Ράτης Σπυρίδων, 4.Δόσχορης Κων/νος,  5.Γεωργίου Χαράλαμπος.  
 
 

Α π ό ν τ ε ς : 1.Παντελέου Κων/νος, 2.Στάμου Γεώργιος. 
 
 

Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι: 
1. Τις υπ’ αριθ. 197/2010 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, 224/2014 & 
249/2015 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες διορίστηκε 
πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κα. ΚΟΛΟΚΟΝΤΕ Μαριάννα, προκειμένου 
 να ασκήσει, ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, έφεση κατά της υπ’ αριθ. 
77/2010 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία έγινε δεκτή 
η με αριθμό κατάθεσης 459/ΤΜ459/27-11-2007 αγωγή του κ. ΣΟΥΣΗ Δανιήλ του 
Μωυσή κατά του Δήμου μας, με την οποία ζητούσε να αναγνωριστεί κύριος 
ακινήτου - αγροτεμαχίου, ευρισκομένου στην περιοχή “Πάρκο Λουτρακίου - 
Λαχίδια - Λειβαδάκι”, εκτάσεως 1.411,59 τ.μ. 
 να παραστεί, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου στις 03/12/2014, 
ημερομηνία συζήτησης της με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 714/18-11-2013 
αίτησης του Κωνσταντίνου Θώδη του Ιωάννου κατά του Δήμου μας, για καθορισμό 
προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του, 
έκτασης συνολικού εμβαδού 2.626,04 τ.μ., που βρίσκεται στην περιοχή 
«Λειβαδάκι» στο Λουτράκι, δυνάμει της υπ’ αριθ. 3/98 πράξης αναλογισμού. 
 να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου στις 
17/09/2015, ημερομηνία συζήτησης της με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 53/30-
06-2008 προσφυγής, που άσκησε το Κοινωφελές Ίδρυμα Ν.Π.Ι.Δ. με την 
επωνυμία ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ΄΄ κατά του Δήμου μας, ενώπιον 
του ανωτέρω δικαστηρίου, με την οποία ζητά να ακυρωθεί η από 5 Μαΐου 2008 
Ατομική Ειδοποίηση του Δήμου μας, με την οποία καλείται το εν λόγω Ν.Π.Ι.Δ. ως 
υπόχρεος σε αποζημίωση, να καταβάλλει στο Δήμο το ποσό των 7.831,00 €, 
δυνάμει της υπ’ αριθ. 2/2003 πράξης αναλογισμού.  
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2. Το έγγραφο της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, με το οποίο αιτείται την 
αντικατάστασή της στις εν λόγω υποθέσεις.  
  

 Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ζήτησε την αντικατάσταση της κας. ΚΟΛΟΚΟΝΤΕ 
Μαριάννας από πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου και τον διορισμό νέου για να 
προασπίσει τα δημοτικά συμφέροντα. 
  

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς και  τις 
διατάξεις του Ν. 4194/2013, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ των μελών της  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 
 
Διορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσιο 
δικηγόρο του Δήμου τον κ. ΣΙΜΟ Σωτήριο, σε αντικατάσταση της κας. 
Κολοκοντέ Μαριάννας, προς τον οποίο παρέχει την εντολή και το δικαίωμα  
 να παραστεί ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου στις 03/02/2016, όπου θα 
συζητηθεί η με αριθμό κατάθεσης 259/2010 έφεση του Δήμου κατά της υπ’ αριθ. 
77/2010 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία έγινε δεκτή 
η με αριθμό κατάθεσης 459/ΤΜ459/27-11-2007 αγωγή του κ. ΣΟΥΣΗ Δανιήλ του 
Μωυσή κατά του Δήμου μας, 
 να παραστεί, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου στις 02/03/2016, 
όπου θα συζητηθεί η με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 714/18-11-2013 αίτηση του 
Κωνσταντίνου Θώδη του Ιωάννου κατά του Δήμου μας, για καθορισμό 
προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως ρυμοτομούμενων εκτάσεων δυνάμει 
της υπ αριθ. 3/98 πράξης αναλογισμού, στο Λουτράκι. 
 να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου στις 
10-03-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., όπου θα συζητηθεί η με αριθμό 
κατάθεσης δικογράφου 53/30-06-2008 προσφυγή, που άσκησε το Κοινωφελές 
Ίδρυμα Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ΄΄ με 
σκοπό την ακύρωση της  από 5 Μαΐου 2008 ατομικής ειδοποίησης  του Δήμου 
μας, σε κάθε νέα, μετά από αναβολή, συζήτηση των ανωτέρω υποθέσεων καθώς 
και ενώπιον των δικαστηρίων που θα δικάσουν κατ’ έφεση αυτές, και γενικά να 
ενεργήσει οτιδήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου 
και τη διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα Απόφαση σ’ αυτόν εντολής 
μας.   
Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4194/2013 (ΦΕΚ  208/τ. Α΄/2013) του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   18/2016. 
            
            Ο Πρόεδρος               Τα Μέλη 
 της Οικονομικής Επιτροπής          ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος 
    Δήμαρχος    
                                                                         ΡΑΤΗΣ  Σπυρίδων 
 
                                                                         ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος 
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ         
                                                                         ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κωνσταντίνος 
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