
   
 

                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ  24 
     ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - 
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   152/2016 
 
 ΘΕΜΑ  7ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί προσφυγής – αγωγής 
        της Κ/ξίας ‘’ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
         ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. – ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ 
         ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.’’  κατά Δήμου. 
           
 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την  03η   του μηνός Αυγούστου, του έτους 2016, ημέρα 
της εβδομάδος  Τετάρτη και ώρα 14:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθμ. 13433/29-07-2016 πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. Γκιώνη - 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  
τέσσερα (4), ο κ.  Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1 Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 
2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Ράτης Σπυρίδων, 4. Παντελέου Κων/νος.. 
 
Α π ό ν τ ε ς :1.Στάμου Γεώργιος, 2.Δόσχορης Κων/νος, 3.Γεωργίου 
Χαράλαμπος. 
 
 Eπί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής : 
 1.Την με αριθμό  808/ αρ. πιν. 76/28-03-2016 κλήση του Διοικητικού 
Eφετείου Τρίπολης (Β΄Τμήμα) για συζήτηση της από 24-02-2014 προσφυγής 
– αγωγής της Κοινοπραξίας ‘’ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Α.Ε. - ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε’’  κατά του Δήμου μας, με την οποία ζητά 
να της επιστραφεί νομιμοτόκως το συνολικό ποσό των 5.636.128,02 € 
από τον χρόνο καταβολής κάθε ποσού, εφαρμοζομένου του γενικώς 
ισχύοντος μεταξύ ιδιωτών επιτοκίου υπερημερίας, άλλως και επικουρικά 
σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι υπέχουν υποχρέωση καταβολής 
τέλους παρεπιδημούντων, να υποχρεωθεί να της επιστρέψει 
νομιμοτόκως το ποσόν των 4.227.789,94 € που αποτελεί τη διαφορά 
μεταξύ της εφαρμογής του ορθού συντελεστή 0,5% αντί του συντελεστή 
2% που εφάρμοζε η Κ/Ξ και απέδιδε στον Δήμο. Ημερομηνία 



συζήτησης της ανωτέρω προσφυγής – αγωγής ορίστηκε η 20η 
Σεπτεμβρίου 2016. 
 2.Την υπ΄αριθμ. 67/2014 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία διορίστηκαν  πληρεξούσιοι δικηγόροι στην εν λόγω υπόθεση οι 
κ.κ. Κωνσταντίνου Κων/νος και Καραβοκύρης Γεώργιος. 
 Ακολούθως ζήτησε την αντικατάσταση του πληρεξουσίου 
δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Κω/νου από την ανωτέρω υπόθεση και τον 
διορισμό νέου,.ο οποίος θα παρευρεθεί από κοινού ή χωριστά με τον κ. 
Καραβοκύρη Γεώργιο στο δικασήριο κατά την ανωτέρω δικάσιμο για την 
προάσπιση των δημοτικών συμφερόντων. 
  Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς και 
τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. ιε΄ του ν. 3852/2010 μετά από 
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, 
πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου για την προκειμένη υπόθεση, σε 
αντικατάσταση του πληρεξουσίου κ. Κωνσταντίνου Κων/νου, την κα 
Καλαμπόγια Αναστασία, η οποία από κοινού ή χωριστά με τον ήδη 
διορισθέντα δυνάμει της υπ΄αριθμ. 67/2014 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής, κ. Καραβοκύρη Γεώργιο  θα παραστούν  ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Τριπόλεως (Β΄ Τμήμα) στις  20  Σεπτεμβρίου 2016,  ημερομηνία 
συζήτησης, της ανωτέρω προσφυγής – αγωγής της   κοινοπραξίας 
‘’ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Α.Ε. - ΚΛΑΜΠ 
ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε’’  κατά 
του Δήμου, καθώς και σε κάθε νέα, μετά από αναβολή, συζήτησή της, και 
γενικά να ενεργήσουν oτι,δήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των 
δημοτικών συμφερόντων και τη διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα 
απόφαση σε αυτούς εντολής μας. 
 Η αμοιβή των  ανωτέρω δικηγόρων θα υπολογισθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων ν. 4194/2013 (ΦΕΚ  208/τ. Α΄/2013). 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό    152/2016 
 
Ο Δήμαρχος -  Πρόεδρος                    Τα Μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής   1.Βλάσσης Ευάγγελος 
 
       2.Παντελέου Κων/νος 
 
  Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης    3.Ράτης Σπυρίδων 
 
 
 


