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ΘΕΜΑ  14:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότη
       σης περί άσκησης ή μη ανακοπής κατά της υπ΄αριθμ. 41/2017
       διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κορίνθου κατά Δήμου

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την  6η   του μηνός Ιουνίου, του έτους 2017, ημέρα της 
εβδομάδος   Τρίτη και ώρα 14:00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθμ. 11154/02-06-2017 πρόσκληση του 
Aντιπροέδρου κ. Δόσχορη Κων/νου, 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.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Νικολάου Σωτήριος, 5.Δόσχορης 
Κων/νος, 6. Παπαθανασίου Αθανάσιος.

Α π ό ν τ ε ς :1.Γεωργίου Χαράλαμπος.

Επί του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής :

1.Την υπ΄αριθμ. 271/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σε ορθή 
επανάληψη, περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου, μέσω του Αντιδημάρχου 
του  κ. Κακούρου Ιωάννη, στην τουριστική έκθεση SENIOREN MESSE 2012 
(Βιέννη Αυστρίας).

2.Την υπ΄αριθμ. 29/2013 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. 
Κορινθίας με την οποία επεστράφη το με αριθμό 47/2013 χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής των δαπανών της ανωτέρω συμμετοχής.

3.Την υπ΄αριθμ. 41/2017 Διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου 
Κορίνθου με την οποία επιβάλλεται στον Δήμο η πληρωμή ποσού 12.962,80 
€, νομιμοτόκως  από την επίδοση αυτής, στην εταιρεία ΓΚΡΕΣΙΑΝ ΤΡΑΒΕΛ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  για τις δαπάνες μετακίνησης της αντιπροσωπείας του 
Δήμου στην ανωτέρω έκθεση.



4.Την με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου 10023/26-05-2017 αίτηση του 
πληρεξουσίου δικηγόρου της ΓΚΡΕΣΙΑΝ ΤΡΑΒΕΛ για συμφωνία μεταξύ των 
αντιδίκων.

Ακολούθως ζήτησε  από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  τον 
διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για  το αν είναι 
προς το συμφέρον του Δήμου η άσκηση ή μη ανακοπής κατά της ανωτέρω 
41/2017 διαταγής πληρωμής εντός της νόμιμης προθεσμίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις 
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ιδ΄του ν. 3852/2010 μετά από 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 για την προκειμένη υπόθεση, τον κ.  
Παπακωνσταντίνου Κων/νο,   προς τον  οποίο παρέχει την εντολή και το 
δικαίωμα να γνωμοδοτήσει αν είναι προς όφελος του Δήμου η άσκηση ή μη 
ανακοπής κατά της στο προοίμιο αναφερομένης με αριθμό 41/2017 διαταγής 
πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κορίνθου αναφορικά με την αίτηση της 
ανώνυμης εταιρείας ‘’ΓΚΡΕΣΙΑΝ ΤΡΑΒΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ‘’. 

Για τη σύνταξη της γνωμοδότησης κρίνεται  ότι θα απαιτηθούν δύο (2) 
ώρες εργασίας και η αμοιβή του  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    137/2017

Ο Δήμαρχος -  Πρόεδρος                  Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Βλάσσης Ευάγγελος

2.Παπαθανασίου Αθανάσιος
  

3.Νικολάου Σωτήριος
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

4.Σακελλαρίου Αναστάσιος

5.Δόσχορης Κων/νος


