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ΘΕΜΑ  9ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήσεως  

                            Ανδρεαδάκη Ρούπα Σταυρούλας κατά Δήμου. 
 
 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την  21η  του μηνός  Νοεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα 
της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 21214/17-11-2016 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 
τέσσερα  (4), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος –Πρόεδρος, 2.Ράτης 
Σπυρίδων, 3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, ο οποίος 
αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Παντελέου Κων/νο. 
 
Α π ό ν τ ε ς : 1.Στάμου Γεώργιος, 2.Γεωργίου Χαράλαμπος, 3.Δόσχορης 
Κων/νος. 
 
 Επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Oικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Η υπ' αριθ. 61/2011 (ΑΔΑ:4ΑΓΧΩΛ3-Υ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με 
την οποία έχει διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο κ. Σίμος 
Σωτήριος, προκειμένου να παραστεί, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Κορίνθου, που θα συζητηθεί η αίτηση της Ανδρεαδάκη Ρούπα Σταυρούλας, 
κατά του τέως Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας, για καθορισμό προσωρινής 
τιμής μονάδος ακινήτων της υπ' αριθ. 32/1974 πράξης αναλογισμού στο 
Λουτράκι. 
2. Η υπ' αριθ. 198/2014 σχετική απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Κορίνθου. 
3. Η υπ' αριθ. 318/2014 (ΑΔΑ:7ΞΞ9ΩΛ3-ΜΔ5) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
περί μη άσκησης αίτησης οριστικής τιμής μονάδος της  υπ' αριθ. 32/74 
πράξης αναλογισμού. 



4. Το γεγονός ότι στις 26-10-2016 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Κορίνθου συζητήθηκε, μετά από αναβολή, η αίτηση αναγνώρισης δικαιούχου 
της Ανδρεαδάκη Ρούπα  Σταυρούλας κατά Δήμου.  
 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τ’ ανωτέρω, τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 
4194/2013 (ΦΕΚ  208/τ. Α΄/2013) του Κώδικα περί Δικηγόρων, 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 

 
 Εγκρίνει την παράσταση του κ. Σίμου Σωτηρίου, ως πληρεξούσιου 
δικηγόρου του Δήμου στην κατά το προοίμιο αναφερόμενη υπόθεση, και 
συγκεκριμένα την 26η Οκτωβρίου 2016 κατά τη συζήτηση της αίτησης 
αναγνώρισης δικαιούχου της Ανδρεαδάκη Ρούπα Σταυρούλας κατά του 
Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου . 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  215/2016. 

                             
            Ο Πρόεδρος               Τα Μέλη 
 της Οικονομικής Επιτροπής               ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος 
    Δήμαρχος    
                                                                          ΡΑΤΗΣ  Σπυρίδων 
 
                                                                               ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος   
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ         

                                                                         
 


