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Θ Ε Μ Α 20ο  :Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ 
        Δήμου και τρίτων.

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.

Συζητουμένου του 20ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος 
έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι :

1.Την υπ΄ αριθμ. 75/2008 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής με την 
οποία διορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο κ. Κοσμάς 
Αναστάσιος, επί της υπ΄ αριθμ. 188/12-10-2005 αγωγής αποζημιώσεως 
Κων/νου Π. ΘΩΔΗ, κατά Δήμου, για επικείμενα & συστατικά της υπ’ αριθμ. 
5/1997 πράξης αναλογισμού στο Λουτράκι.

2.Την υπ΄ αριθμ. 158/29-05-2015 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Κορίνθου, με την οποία δέχεται εν μέρει την ανωτέρω αγωγή και υποχρεώνει 
τον Δήμο να καταβάλει στους ενάγοντες το συνολικό ποσό των 8.500,00 €, 
νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρις ολοσχερούς 
εξόφλησης. 

3.Την υπ΄αριθμ. 342/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 
διορισμού του κ. Αν. Κοσμά, ως πληρεξουσίου δικηγόρου, για άσκηση έφεσης  
κατά της υπ΄αριθμ. 158/2015 απόφασης του Δ.Π.Κ.

4.Την από 03-04-2017 (με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου 5894/04-04-
2017) αίτηση των Αλεξάνδρας χας Κων. Θώδη και Παναγιώτη Κων. Θώδη με 



την οποία προτείνεται η καταβολή της επιδικασθείσας  αποζημίωσης ατόκως, 
προκειμένου να σταματήσει ο μακροχρόνιος δικαστικός αγώνας.

5.Την υπ΄αριθμ. 86/2017 (ΑΔΑ 725ΕΩΛ3-ΞΑΔ) απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο κ. 
Παπακωνσταντίνου Κων/νος για να γνωμοδοτήσει επί της ανωτέρω 
αίτησης για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ των Αλεξάνδρας χας Κων. 
Θώδη & Παναγιώτη Κων. Θώδη, ως κληρονόμων του Κων/νου Θώδη, και του 
Δήμου, για καταβολή αποζημίωσης επικειμένων απαλλοτριωθείσας 
ιδιοκτησίας τους βάσει της  5/1997 πράξης αναλογισμού στο Λουτράκι.

6.Την με αριθμό πρωτοκόλλου 9243/19-05-2017 γνωμοδότηση του 
πληρεξουσίου δικηγόρου για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Δήμου και των 
ανωτέρω κληρ. Κων. Θώδη με ταυτόχρονη παραίτηση των δεύτερων 
αναφερομένων από το δικαίωμα εκτελέσεως και της επιδίωξης των τόκων, 
κρίνοντας  αυτό προς το συμφέρον του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, 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

Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ Δήμου και Αλεξάνδρας χας 
Κων. Θώδη και Παναγιώτη Κων. Θώδη, ως κληρονόμων του αποβιώσαντος 
Κων/νου Θώδη, με καταβολή αποζημίωσης ποσού 8.500,00 € ατόκως, από 
αναγκαστικώς απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία τους βάσει της 5/1997 πράξης 
αναλογισμού στο Λουτράκι,  σύμφωνα με την από 03-04-2017 αίτησή τους και 
την γνωμοδότηση του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 143/2017.

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


