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Θ Ε Μ Α 19ο  :Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προς ανάληψη ενερ
  γειών για την επίλυση θεμάτων, που έχουν προκύψει 
  κατόπιν της υπ΄αριθμ. 4/97 πράξης αναλ/σμού στο Λου-
  τράκι στο Ο.Τ. 388 επί της οδού Ελ. Βενιζέλου.

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την  6η   του μηνός Ιουνίου, του έτους 2017, ημέρα της 
εβδομάδος   Τρίτη και ώρα 14:00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθμ. 11154/02-06-2017 πρόσκληση του 
Aντιπροέδρου κ. Δόσχορη 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  έξι 
(6), ο κ.  Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς :1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Βλάσσης 
Ευάγγελος, 3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Νικολάου Σωτήριος, 5.Δόσχορης 
Κων/νος, 6. Παπαθανασίου Αθανάσιος.

Α π ό ν τ ε ς :1.Γεωργίου Χαράλαμπος.

Συζητουμένου του 19ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο 
Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών ΄Εργων της Δ.Τ.Υ. και Υπηρεσιών 
Δόμησης του Δήμου ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
αναφορικά με την εκκρεμότητα που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της 
υφισταμένης νησίδας στη λεωφ. Αθηνών στο Λουτράκι, έμπροσθεν της 
ξενοδοχειακής επιχείρησης που λειτουργεί επονόματι Αλέξανδρου Χρ. Θυμή 
με την επωνυμία ‘’Hotel Alexandros’’, κατόπιν εφαρμοφής της 4/97 πράξης 
αναλογισμού στο Ο.Τ. 388 του σχεδίου πόλεως Λουτρακίου, καθότι λόγω της 
θέσης της μπορεί να προκαλέσει δυσχέρειες στην κυκλοφοριακή κίνηση, αλλά 
και ατυχήματα στα διερχόμενα οχήματα. Επιπλέον επεσήμανε ότι εκκρεμεί 
απάντηση του Υπουργείου Συγκοινωνιών για το αν εξακολουθεί να υφίσταται 
άδεια κυκλοφοριακής σύνδεσης του ενυπάρχοντος πρατηρίου βενζίνης.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ζήτησε τον διορισμό πληρεξουσίου 
δικηγόρου προκειμένου να επιληφθεί του θέματος για την προάσπιση των 
δημοτικών συμφερόντων.



Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 μετά από 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.  
Παπακωνσταντίνου Κων/νο,   προς τον  οποίο παρέχει την εντολή και το 
δικαίωμα να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την επίλυση των θεμάτων 
που έχουν προκύψει στο Λουτράκι επί της οδού Ελ. Βενιζέλου Ο.Τ. 388, 
κατόπιν εφαρμογής της υπ΄αριθμ. 4/97 πράξης αναλογισμού.

Η αμοιβή του  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    142/2017

Ο Δήμαρχος -  Πρόεδρος                  Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Βλάσσης Ευάγγελος

2.Παπαθανασίου Αθανάσιος
  

3.Νικολάου Σωτήριος
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

4.Σακελλαρίου Αναστάσιος

5.Δόσχορης Κων/νος


