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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   321/2017

      ΘΕΜΑ 16ο : Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη
                               γνωμοδότησης αναφορικά με την άσκηση ή μη
                               ενδίκων  μέσων  κατά  της  υπ΄αριθ. 298/2017 
                               απόφασης  Μονομελούς Εφετείου  Ναυπλίου. 
                                                                    

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 7η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη 
και ώρα 14:30 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά 
την υπ' αριθ. 23222/03-11-2017 πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. ΔΟΣΧΟΡΗ 
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 πέντε (5), ο κ. 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης 
Ευάγγελος, 3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Ράτης Σπυρίδων (2ο αναπληρωματικό 
μέλος της πλειοψηφίας στη θέση του κ. Παπαθανασίου) και 5.Παντελέου Κων/νος 
(3ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας στη θέση του κ. Νικολάου).
Α π ό ν τ ε ς: 1.Δόσχορης Κων/νος, 2.Γεωργίου Χαράλαμπος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επί του 16ου θέματος της συνεδρίασης (ύστερα κι από τη συζήτηση ενός 
έκτακτου), ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον 
οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 77/ΤΜ77/26-2-2009 αγωγή του Βασιλείου 
Δημ. Κόκκινου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά του Δήμου 
μας, προκειμένου να του καταβληθεί χρηματικό ποσό #50.085# €, νομιμοτόκως, 
ως αποζημίωση που αντιστοιχεί σε υπολειπόμενη έκταση ρυμοτομούμενου 
ακινήτου του, λόγω αναγραφής στον οικείο κτηματολογικό πίνακα 
απαλλοτριούμενης έκτασης μικρότερης της πραγματικής. 
2. Η υπ΄ αριθ. 93/2012 οριστική απόφαση του ανωτέρω δικαστηρίου, με την οποία 
έγινε δεκτή εν μέρει η προαναφερομένη αγωγή.
3. Η με αριθμό καταχώρησης δικογράφου 18/13-02-2013 έφεση του Δήμου μας 
ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου, κατά του Βασιλείου Κόκκινου και της ανωτέρω 
δικαστικής απόφασης.
4. Η υπ΄ αριθ. 298/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου επί της 
ανωτέρω εφέσεως, με την οποία δίκασε ερήμην τον Δήμο μας, όρισε το παράβολο 
ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων ογδόντα (280) ευρώ, απέρριψε την έφεση 
του Δήμου και καταδίκασε αυτόν στη δικαστική δαπάνη  του εφεσίβλητου, ποσού 
τετρακοσίων (400) ευρώ. 



Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος πρότεινε τον διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει αναφορικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων 
κατά της υπ΄ αριθ. 298/2017 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, για την 
προάσπιση των δημοτικών συμφερόντων. 

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 τον κ. Παπακωνσταντίνου Κων/νο, στον οποίο 
δίνει την εντολή και το δικαίωμα να προβεί στη σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά 
με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄ αριθ. 298/2017 απόφασης 
Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου. 

Για τη σύνταξη της ανωτέρω γνωμοδότησης κρίνεται ότι θα απαιτηθούν δύο 
(2) ώρες. Η αμοιβή του 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   321/2017.

            Ο Πρόεδρος                                                   Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής              ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος                                        

        Δήμαρχος
                                                                              ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
                                                                  
                                                                              ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων                                             
                                                              
   ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος                                   ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ Κων/νος

             
                                                                                                                                     


