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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   298/2015 
 

ΘΕΜΑ  5ο  : Αντικατάσταση πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου. 
 

 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την 29η του μηνός  Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα 
της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 18033/25-09-2015 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. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 
2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Ράτης Σπυρίδων, 4.Στάμου Γεώργιος.  
 

Α π ό ν τ ε ς : 1.Παντελέου Κων/νος, 2.Γεωργίου Χαράλαμπος, 3.Δόσχορης 
Κων/νος. 

 

Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις υπ’ αριθ. 271/2015 
(ΑΔΑ:ΩΔΝΨΩΛ3-ΔΩΡ) και 272/2015 (ΑΔΑ:ΩΘΚΕΩΛ3-ΣΕΓ) Αποφάσεις της με τις 
οποίες διορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κα. Παντελέου 
Αθανασία, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Τριπόλεως, στις 13 Οκτωβρίου 2015, ημερομηνία συζήτησης των: 
  με αρ. κατάθεσης 1/3-1-2012 – αρ. πιν. 52  προσφυγής – αίτησης 
ακύρωσης των Παναγιώτας  Χριστοπούλου του Κων/νου και Ευανθίας 
(Ευσταθίας) Χριστοπούλου του Κων/νου κατά της με αριθ. πρωτ. 
3470π.ε./5.9.2011 απόφασης του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου για κατεδάφιση δήθεν αυθαιρέτων 
κτισμάτων συνολικής επιφανείας 207,00 τ.μ., τα οποία φέρονται ως 
αυθαιρέτως ανεγερθέντα εντός δημοτικής δασικής έκτασης 1.008,67 τ.μ.  στη 
θέση ‘’Μπεσκάκι’’ Αγ. Θεοδώρων . 
 με αρ. κατάθεσης 14/26-1-2012 – αρ. πιν. 76  αίτησης ακύρωσης τoυ 
Νικολάου Γεωργούλη του Κων/νου κατά της με αριθ. πρωτ. 
1627π.ε./5.9.2011 απόφασης του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου για κατεδάφιση του αυθαιρέτου 
κτίσματός του εμβαδού 205.75 τ.μ., που ανεγέρθη εντός αναδασωτέας 
έκτασης 324,07 τ.μ. στη θέση Βεσκάκι ή Μπεσκάκι ή Μαυροβούνι Αγ. 
Θεοδώρων. 



 Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ζήτησε την αντικατάσταση της κας. 
Παντελέου Αθανασίας από πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου, λόγω 
προσωπικού κωλύματος αυτής, και τον διορισμό νέου, ο οποίος θα  παραστεί 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως την ως άνω ημερομηνία 
συζήτησης , για να προασπίσει τα δημοτικά συμφέροντα.  
       Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, 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 
 
Διορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 
πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την κα. ΧΡΙΣΤΑΡΑ Παρασκευή, σε 
αντικατάσταση της κας. Παντελέου Αθανασίας, προς την οποία παρέχει 
την εντολή και το δικαίωμα να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Τριπόλεως στις 13-10-2015 ημέρα Τρίτη, όπου θα συζητηθούν οι με αριθ. 
κατάθεσης 

 1/3-1-2012 – αρ. πιν. 52  προσφυγή – αίτηση ακύρωσης των Παναγιώτας  
Χριστοπούλου του Κων/νου και Ευανθίας (Ευσταθίας) Χριστοπούλου του 
Κων/νου κατά της με αριθ. πρωτ. 3470π.ε./5.9.2011 απόφασης του Γεν. 
Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου  

 14/26-1-2012 – αρ. πιν. 76  αίτηση ακύρωσης τoυ Νικολάου Γεωργούλη 
του Κων/νου κατά της με αριθ. πρωτ. 1627π.ε./5.9.2011 απόφασης του Γ. Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, 
καθώς και να ενεργήσει οτιδήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των 
συμφερόντων του Δήμου και τη διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα 
Απόφαση σ’ αυτήν εντολής μας.   
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   298/2015. 
            
            Ο Πρόεδρος               Τα Μέλη 
 της Οικονομικής Επιτροπής          ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος 
    Δήμαρχος    
                                                                         ΡΑΤΗΣ  Σπυρίδων 
 
                                                                         ΣΤΑΜΟΥ Γεώργιος 
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ         
                                                                          
 


