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ΘΕΜΑ 8ο : Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης
                  περί άσκησης ή μη  ανακοπής  κατά του από  30-06-2017 κατα-
                  σχετηρίου εγγράφου κατά του Δήμου.

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 11η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και 
ώρα 08:30 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την 
υπ' αριθ. 13824/07-07-2017 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. 
Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Δόσχορης Κων/νος - Αντιπρόεδρος - Προεδρεύων, 2.Βλάσσης 
Ευάγγελος, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος.

Α π ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου 
Χαράλαμπος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος.

Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από την συζήτηση 
ενός  έκτακτου) ο κ. Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ΄ αριθ. 135/2017 (με ΑΔΑ: 6Μ6ΕΩΛ3-ΕΧΓ) Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής περί μη άσκησης ανακοπής επί της υπ΄ αριθ. 43/2017 Διαταγής 
Πληρωμής του Μον. Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου μας, που αφορά 
τόκους υπερημερίας και δικαστικά έξοδα από καταβολή οφειλής στον δικηγόρο 
Στάμου Ιωάννη για υποθέσεις του Δήμου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Δήμου 
10571/30-05-2017 γνωμοδότησης πληρεξουσίου δικηγόρου.
2. Το από 30-06-2017 κατασχετήριο έγγραφο του Στάμου Ιωάννη του Σπυρίδωνος 
κατά του Δήμου μας εις χείρας της εδρεύουσας στην Αθήνα (Αμαλίας 20) 
ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "Τράπεζα Eurobank Ergasias  
ΑΕ", και συγκεκριμένα του καταστήματός της στο Λουτράκι Κρονθίας, ως τρίτου, 
νομίμως εκπροσωπουμένης, και το οποίο αφορά κατάσχεση από τις καταθέσεις 
χρηματικών ποσών του οφειλέτη Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων 
Θεοδώρων, ποσού #3.527,44# € (τριών χιλιάδων, πεντακοσίων είκοσι επτά ευρώ 
και σαράντα τεσσάρων λεπτών), επιφυλασσόμενος για τους περαιτέρω νομίμους 
τόκους από την επίδοση του παρόντος και μέχρι εξοφλήσεώς του.  
      Ακολούθως, ο κ. Αντιπρόεδρος ζήτησε τον διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου 
για σύνταξη γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ανακοπής κατά του ανωτέρω 
κατασχετηρίου εγγράφου προκειμένου να  προασπίσει τα δημοτικά συμφέροντα.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της 
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Διορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 
πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την κα. Κουκουλά Γεωργία, στην οποία δίνει την 
εντολή και το δικαίωμα να προβεί στη σύνταξη γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη 
ανακοπής κατά του από 30-06-2017 κατασχετηρίου εγγράφου κατά του Δήμου 
μας.

Για τη σύνταξη της ανωτέρω γνωμοδότησης κρίνεται ότι θα απαιτηθούν δύο 
(2) ώρες. Η αμοιβή της δικηγόρου θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4194/2013 (ΦΕΚ  208/τ. Α΄/2013) του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   192/2017

        Ο Αντιπρόεδρος                                                  Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής              ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος                                        
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