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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   48/2021

ΘΕΜΑ  3ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής
                  Θεόδωρου Λάϊου κατά Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 23η του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους
2021,  ημέρα  της  εβδομάδος  Τρίτη  και  ώρα  09:00  (έναρξη)  έως  09:30  (λήξη)
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα
μέτρα κατά του κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 2407/19-02-2021 πρόσκληση, του
Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα
επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των  Συμβουλίων
των Κοινοτήτων,  προκειμένου να συζητήσει  και  να αποφασίσει  στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά
(7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα  επτά (7).

Δήλωσαν  συμμετοχή  οι  :   1.Γκιώνης  Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,
2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,
5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Γεωργίου Αθανάσιος, 7.Σταυρόπουλος Κων/νος.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Επί  του  3ου θέματος  της ημερήσιας  διάταξης ο  κ.  Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών της Oικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται
τα εξής: 
1. Η υπ΄ αριθ. ΚΛ1163/11-11-2020 κλήση (με αριθμό πινακίου 4) του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τμήμα 1ο Τριμελές),  για συζήτηση της με  αριθ.  καταχ.
ΠΡ83/21-05-2020 προσφυγής του Θεόδωρου Λάϊου μεταξύ άλλων και κατά του
Δήμου  μας,  περί  άρσης  μη  συντελεσμένων  απαλλοτριώσεων  που  αφορούν
ακίνητο ιδιοκτησίας του, ευρισκομένου στην περιοχή "Λειβαδάκι" Λουτρακίου και
συγκεκριμένα στο Ο.Τ.  Α 348, συνολικής έκτασης 501,67 τ.μ.
Η  Προσφυγή  θα  συζητηθεί  την  Πέμπτη  04  Μαρτίου  2021  και  ώρα  10:00  στο
Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου.
2. Η  υπ΄  αριθ.  2551/23-02-2021  οικονομική  προσφορά  της  δικηγόρου  κας.
Κλεπετσάνη Μαρίας - Βασιλείας σχετικά με την ανωτέρω υπόθεση.
3. Η  υπ΄  αριθ.  2548/23-02-2021  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης,  ποσού
#290,00# €, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-
248.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν
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από αυτές του άρθρου 3 του Ν.  4623/2019,  μετά από διαλογική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

1.  Διορίζει σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.  3852/2010,
πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την κα.  Κλεπετσάνη Μαρία - Βασιλεία, προς
την οποία παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τμήμα 1ο Τριμελές) στις 04 Μαρτίου 2021, ημερομηνία
συζήτησης της στο προοίμιο αναφερομένης με αριθμό καταχώρησης ΠΡ83/21-05-
2020 προσφυγής, του Θεόδωρου Λάϊου μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου μας,
καθώς και σε κάθε νέα, μετά από αναβολή, συζήτησή της καθώς και ενώπιον των
δικαστηρίων  που  θα  δικάσουν  κατ΄  έφεση  την  υπόθεση  αυτή,  και  γενικά  να
ενεργήσει οτιδήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των δημοτικών συμφερόντων
και τη διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα απόφαση σ’ αυτήν εντολής
μας.  

2. Εγκρίνει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, βάσει των ελαχίστων δικηγορικών
αμοιβών,  στο  συνολικό  ποσόν των  #290,00#  €  (απαλλαγμένου  του  Φ.Π.Α.)
σύμφωνα με την προσφορά της και τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ  208/τ.
Α΄/2013) του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  48/2021

         Ο  Πρόεδρος                                      Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής                         Σακελλαρίου Αναστάσιος

  Παπαθανασίου Αθανάσιος 
   

  ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος                                     Κορδαλή Σωτηρία

                                                                              Σταυρόπουλος Κων/νος

                                                                              Μουζάκης Αθανάσιος

                                                                              Γεωργίου Αθανάσιος
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