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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.  7

της  20ης   Μαρτίου   2017

Αριθμός Απόφασης  47
Θ Ε Μ Α  1ο μοναδικό :Λήψη απόφασης επί της δικονομικής θέσης που θα τηρή-

σει ο Δήμος επί της αίτησης υπαγωγής της Κ/ΞΙΑΣ 
‘’ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  Α.Ε. ΟΤΑ  –  ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. –
ΚΛΑΜΠ  ΟΤΕΛ  ΛΟΥΤΡΑΚΙ  ΚΑΖΙΝΟ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ’’ στο άρθρο 99 επ. του
Πτωχευτικού Κώδικα.

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 20η του μηνός  
Μαρτίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος  Δευτέρα και ώρα 6:30 μ.μ., 
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθμ. 
4761/20-03-2017 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η 
οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής 
της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων 
των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. 
Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και 
στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν απών, προκειμένου 
να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα  είκοσι 
ένα  (21), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 
3.Θυμής Μιχαήλ, 4.Θυμής Φίλιππος, 5.Κορδαλή Σωτηρία, 6.Νικολάου 
Σωτήριος, 7.Παντελέου Κων/νος, 8.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 9.Πέρρας 
Σωτήριος, 10.Πρωτοπαππά Μαρία, 11.Ράτης Σπυρίδων, 12.Ρουμελιώτης 
Γεώργιος, 13.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 14.Σπύρου Κων/νος, 15.Στάμου 
Γεώργιος, 16.Παύλου Παύλος, 17.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 18.Λογοθέτης 
Κων/νος, 19.Δόσχορης Κων/νος, 20.Πέτρου Θεόδωρος, 21.Ασημακόπουλος 
Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκετο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 
της Δ.Κ.  Ισθμίας,  Δήμου Κων/νος.

Α π ό ν τ ε ς:1.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Βαρελάς Παναγιώτης, 3.Γεωργίου 
Χαράλαμπος, 4.Μουζάκης Αθανάσιος, 5.Κοφινάς Ηλίας, 6.Θεοδώρου Αγγελική,  
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.



Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δ.Κ. 
Λουτρακίου – Περαχώρας και Αγ. Θεοδώρων, Βενετσάνου Ελένη και  
Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης αντίστοιχα,  καθώς και ο  Πρόεδρος 
του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων, Γκίκας Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκοντο ο δικηγόρος του Δήμου στην εν λόγω 
υπόθεση,  κ. Κοντούλας Ιωάννης,  και εκπρόσωποι των εργαζομένων  στο 
ΚΑΖΙΝΟ.

Προ της έναρξης της συνεδρίασης προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι 
Γεωργίου Αθανάσιος, Κοφινάς Ηλίας και Γεωργίου Χαράλαμπος, οι οποίοι 
παρέμειναν μέχρι το τέλος αυτής.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα 
ότι κλήθηκε εκτάκτως για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί του μοναδικού 
θέματος ‘΄Λήψη απόφασης επί της δικονομικής θέσης που θα τηρήσει ο 
Δήμος επί της αίτησης υπαγωγής της Κ/ΞΙΑΣ ‘’ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
Α.Ε. ΟΤΑ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. – ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ’’ στο άρθρο 99 επ. του 
Πτωχευτικού Κώδικα΄΄, καθότι η ανωτέρω αίτηση θα συζητηθεί ενώπιον του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου στις 22-03-2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε ότι καλώς συνεδριάζει 
έκτακτα, αποφαινόμενο για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Στη συνέχεια  τέθηκαν υπόψη των  μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 
τα εξής στοιχεία :

1.Η από 30-01-2017 αίτηση της Κοινοπραξίας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. – ΚΛΑΜΠ  ΟΤΕΛ  ΛΟΥΤΡΑΚΙ  ΚΑΖΙΝΟ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ενώπιον του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (αρ. καταθ. 3/ΕΠ 3/2017), με την οποία 
αιτείται να επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης που έχει καταρτίσει με πιστωτές 
της, σύμφωνα με το άρθρο 1068 ΠτΚ όπως ισχύει, ημερομηνία συζήτησης της 
οποίας έχει ορισθεί η 22-03-2017.

2.Η υπ΄αριθμ. 47/2017 (ΑΔΑ 62Ν3ΩΛ3-9Μ9) απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής, με την οποία διορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρου του Δήμου για 
τη σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με το περιεχόμενο και τις νομικές 
συνέπειες της ανωτέρω αίτησης της Κοινοπραξίας περί υπαγωγής της στο 
άρθρο 99 επ.  του  Πτωχευτικού Κώδικα και συγκεκριμένα περί επικύρωσης 
της διαδικασίας εξυγίανσης.

3.Η από 20-03-2017  γνωμοδότηση του πληρεξουσίου δικηγόρου κ. 
Κοντούλα Ιωάννη, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος μας δύναται να παρέμβει 
προσθέτως υπέρ της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης που περιέχεται 
στην ως άνω αίτηση της Κοινοπραξίας, για την εξυγίανση και επιβίωση αυτής.

4.Η υπ΄αριθμ. 48/2017 (ΑΔΑ 6ΕΦΞΩΛ3-Ψ4Ι) απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία παραπέμπεται το εν λόγω θέμα, εξ αιτίας της 
ιδιαίτερης σοβαρότητάς του, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής 
απόφασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στην οποία εκφράστηκαν απόψεις 
από τους δημοτικούς συμβούλους και έγινε ενημέρωση από τον δικηγόρο του 
Δήμου κ. Κοντούλα Ιωάννη.



Στο σημείο αυτό ο δημοτικός σύμβουλος Ασημακόπουλος Χρήστος 
ανέφερε ότι με την παρούσα διαδικασία δεν διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας 
και τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου, και γι΄αυτό αποχωρεί από τη 
συζήτηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις 
διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, μετά από λεπτομερή συζήτηση κι 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά   Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντων των δ.σ. Κ. Λογοθέτη & Κ. Δόσχορη, οι οποίοι εμμένουν σε 
παλαιότερες θέσεις τους επί του θέματος,  και απεχόντων των δ.σ.  Ηλ. 
Κοφινά & Θ. Πέτρου, λόγω ελλιπούς ενημέρωσης)

1.Ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της αίτησης υπαγωγής της 
Κοινοπραξίας ‘’ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. – ΚΛΑΜΠ  
ΟΤΕΛ  ΛΟΥΤΡΑΚΙ  ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Α.Ε.’’ στο άρθρο 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα και συγκεκριμένα της 
επικύρωσης της διαδικασίας εξυγίανσης.

2.Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου, τον κ. Κοντούλα 
Ιωάννη, προκειμένου να ασκήσει την ανωτέρω παρέμβαση ενώπιον του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και να παραστεί στο δικαστήριο στις 22-
03-2017, ημερομηνία συζήτησης της αίτησης της  Κοινοπραξίας ‘’ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. – ΚΛΑΜΠ  ΟΤΕΛ  ΛΟΥΤΡΑΚΙ  ΚΑΖΙΝΟ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.’’  για την υπαγωγή της 
στο άρθρο 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, για την προάσπιση των 
δημοτικών συμφερόντων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 47/2017.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 21 Μαρτίου 2017.

Ο Πρόεδρος.




