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ΘΕΜΑ  15:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί  αίτησης – κλήσης
       Αντωνόπουλου Αναστασίου κλπ είκοσι επτά (27) κατά Δήμου.

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την  16η   του μηνός Ιουνίου, του έτους 2017, ημέρα της 
εβδομάδος   Παρασκευή και ώρα 08:30  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθμ. 11674/12-06-2017 πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Γκιώνη Γεωργίου, 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  
πέντε  (5), ο κ.  Αντιπρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς :1.Δόσχορης Κων/νος – Αντιπρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 
3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Γεωργίου Χαράλαμπος, 5.Ράτης Σπυρίδων 2ο 
αναπληρωματικό μέλος στη θέση του απουσιάζοντα τακτικού Νικολάου 
Σωτηρίου. 

Α π ό ν τ ε ς :1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος, Δήμαρχος – Πρόεδρος, 
2.Παπαθανασίου Αθανάσιος.

Συζητουμένου του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  τέθηκε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  η με αριθμό κατάθεσης 95/ΠΔ95/30-
05-2017 κλήση ενώπιον του Μον. Πρωτ. Κορίνθου (Διαδικασία εργατικών 
διαφορών) των Αντωνόπουλου Αναστασίου κλπ είκοσι επτά (27) με την οποία 
ζητούν να οριστεί νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της από 16-01-2012 και με 
αριθμό κατ. 11/ΕΓ11/2012  αγωγής τους κατά του Δήμου για καταβολή 
δεδουλευμένων αποδοχών τους νομιμοτόκως από την απασχόλησή τους στη 
λυθείσα δημοτική επιχείρηση  ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ.. Ημερομηνία συζήτησης της 
ανωτέρω κλήσης ορίστηκε η 15 -11 – 2017.

Ο κ. Αντιπρόεδρος ζήτησε τον διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την 
παράσταση στο δικαστήριο κατά την ανωτέρω δικάσιμο προς προάσπιση των 
δημοτικών συμφερόντων.

H Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2017 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, πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου, για την προκειμένη υπόθεση, 
τον κ. Γιαννίκο Γεώργιο, προς τον  οποίο παρέχει την εντολή και το 
δικαίωμα να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου 
(Β΄Τμήμα Διακοπών - Τριμελές), κατά την ορισθείσα δικάσιμο στις 15  
Νοεμβρίου 2017, της αναφερθείσας στο προοίμιο  της παρούσας κλήσης των 
Αντωνόπουλου Αναστασίου κλπ είκοσι επτά (27) κατά Δήμου, για συζήτηση 
της με αριθμ. κατ. 11/ΕΓ11/2012 αγωγής   τους, και σε κάθε νέα, μετά από 
αναβολή, συζήτησή της, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων που θα 
δικάσουν κατ΄έφεση την εν λόγω υπόθεση, και γενικά να ενεργήσει oτι,δήποτε 
επιβάλλεται για την υποστήριξη των δημοτικών συμφερόντων και τη 
διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα απόφαση σε αυτόν 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    159/2017

       Ο Αντιπρόεδρος                  Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Βλάσσης Ευάγγελος

2.Γεωργίου Χαράλαμπος
  

3.Ράτης Σπυρίδων
       Δόσχορης Κων/νος

4.Σακελλαρίου Αναστάσιος


