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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   183/2016 
 
 ΘΕΜΑ  14ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί αίτησης - κλήσης 
          των Κων/νου Λάμπρου και Ελένης Σταματιάδη σε αναγκαστι 
          κή παρέμβαση του Δήμου. 
   
 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την  4η   του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2016, ημέρα 
της εβδομάδος  Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθμ. 17532/30-09-2016 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  έξι 
(6), 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.Σακελλαρίου Αναστάσιος (2ο 
αναπληρωματικό μέλος στη θέση του απουσιάζοντος τακτικού μέλους Στάμου 
Γεωργίου), 5.Γεωργίου Χαράλαμπος, 6.Παντελέου Κων/νος 
 
Α π ό ν τ ε ς :1.Δόσχορης Κων/νος. 
 
 Συζητουμένου του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης τέθηκε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η με αριθμό  22/2016 αίτηση – κλήση 
αναγκαστικής επανάληψης της διακοπείσας δίκης για συζήτηση της με αρ. 
κατάθεσης 385/13 αγωγής των Κων/νου Λάμπρου του Γεωργίου και Ελένης 
συζ. Γερ. Σταματιάδη, το γένος Βίκτωρα Κάρμαν κατά των Θεοφάνη 
Αμερικάνη του Δημ. και Πολυξένης θυγ. Δημ. Αμερικάνη αναφορικά με την 
κυριότητα τμήματος αγροκτήματος, ευρισκομένου στη θέση ‘’Κινέττα – Θατ’’ 
του Σχοίνου της Τ.Κ. Πισίων, με την οποία προσεπικαλείται ο Δήμος να 
παρέμβει στην εκκρεμούσα δίκη  και να υποστηρίξει την αγωγή κυριότητας 
των εγκαλούντων Κων. Λάμπρου και Ελένης Σταματιάδη. Δικάσιμος της 
ανωτέρω αγωγής προσδιορίστηκε η 27η Οκτωβρίου 2016. 
 Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ζήτησε τον διορισμό πληρεξουσίου 
δικηγόρου για την προάσπιση των δημοτικών συμφερόντων. 
 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από 
συζήτηση κι 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, πληρεξουσία δικηγόρο του Δήμου για την προκειμένη υπόθεση, 

την κα Κουκουλά Γεωργία, προς την  οποία παρέχει εντολή και το 
δικαίωμα να  να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου στις  27 
Οκτωβρίου 2016,  ημερομηνία συζήτησης της με αριθμ. κατάθεσης 385/13 
αγωγής των Κων/νου Λάμπρου του Γεωργίου και Ελένης συζ. Γερ. 
Σταματιάδη, το γένος Βίκτωρα Κάρμαν, στην οποία προσεπικαλείται να 
παρέμβει   ο Δήμος, καθώς και σε κάθε νέα, μετά από αναβολή, συζήτησή 
της, αλλά και ενώπιον δικαστηρίων που θα δικάσουν κατ΄έφεση την υπόθεση 
αυτή, και γενικά να ενεργήσει oτι,δήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των 
δημοτικών συμφερόντων και τη διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα 
απόφαση σε αυτήν εντολής μας. 
 Η αμοιβή της  ανωτέρω δικηγόρου θα υπολογισθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων ν. 4194/2013 (ΦΕΚ  208/τ. Α΄/2013). 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό    183/2016 
 

Ο Δήμαρχος -  Πρόεδρος                    Τα Μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής   1.Βλάσσης Ευάγγελος 
 
       2. Ράτης Σπυρίδων 
  
       3.Γεωργίου Χαράλαμπος 
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης 
       4.Παντελέου Κων/νος 
 
       5.Σακελλαρίου Αναστάσιος 
 
 

 
 

 

 


