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ΘΕΜΑ  4:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για ανάληψη όλων των
     απαιτούμενων ενεργειών, κατόπιν δημοσιευμάτων για παρα-
     λίες του Δήμου μας.

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την  27η   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. 12778/23-06-2017 πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Γκιώνη Γεωργίου, 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.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Βλάσσης 
Ευάγγελος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 
5.Νικολάου Σωτήριος.

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

Συζητουμένου του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από 
τη συζήτηση 3 εκτάκτων) ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής σχετικά με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ 
(Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών) έκθεσης αναφορικά με την 
καταλληλότητα ή μη των νερών κολύμβησης με δειγματοληψίες και αναλύσεις 
που πραγματοποίησε στα μικροβιολογικά εργαστήρια που διαθέτει και όχι σε 
διαπιστευμένα, στην οποία περιλαμβάνονται και δειγματοληψίες από 13 ακτές 
του Δήμου μας. Επιπλέον τόνισε ότι η έκθεσή του ΠΑΚΟΕ αναδημοσιεύτηκε 
στον τύπο.

Αντικρούοντας τα ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στη συμμετοχή 
του Δήμου στο πρόγραμμα ‘’Γαλάζιες Σημαίες’’ από το έτος 1993  ήδη και τη 
συνεχή βράβευσή του με τη Γαλάζια Σημαία, αφού οι ακτές μας πληρούν όλα 
τα κριτήρια του προγράμματος. Επιπλέον καθ΄όλη τη διάρκεια της 
καλοκαιρινής περιόδου παρέχουμε υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας του 
νερού κολύμβησης στις ακτές μας, αφού  με δικά μας έξοδα διενεργούμε 
δειγματοληψίες, εκτός εκείνων του Προγ/τος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων 
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι δειγματοληψίες που διενεργούνται 
από το Υπουργείο, αλλά κι εκείνες που γίνονται με έξοδα του Δήμου μας 
διενεργούνται από Διαπιστευμένα Εργαστήρια προκειμένου τα αποτελέσματα 
να είναι έγκυρα και αποδεκτά. Οι ακτές μας περιλαμβάνονται στο Μητρώο 



Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης, της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου 
Περ/ντος & Ενέργειας, του μόνου αρμόδιου δημόσιου φορέα ελέγχου των 
νερών κολύμβησης, σύμφωνα με το οποίο χαρακτηρίζονται εξαιρετικής 
ποιότητας σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΟΚ

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
από 23-06-2017 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος από την οποία 
συνάγεται ότι
α) ο Δήμος μας περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα ελέγχου 
ποιότητας υδάτων κολύμβησης του ΥΠΕΚΑ, του επίσημου φορέα της 
πολιτείας.
β) τα  αποτελέσματα των μετρήσεων, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο 
Μητρώο Ταυτοτήτων του ΥΠΕΚΑ, είναι τα μόνα επίσημα και έγκυρα  και
γ) οι ακτές του Δήμου χαρακτηρίζονται ως ‘’ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ’’ 
από το ΥΠΕΚΑ, τον επίσημο φορέα της πολιτείας,
δ) οποιαδήποτε δημοσίευση ανεπίσημων αποτελεσμάτων αναλύσεων και 
αυθαίρετης κατηγοριοποίησης και χαρακτηρισμού ακτών μας ως 
‘’ακατάλληλες’’ δυσφημεί και συκοφαντεί τον Δήμο.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε τον διορισμό πληρεξουσίου 
δικηγόρου ο οποίος θα επιληφθεί του εν λόγω θέματος για τη προάσπιση των 
δημοτικών συμφερόντων.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, μετά από συζήτηση κι 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, 
πληρεξουσία δικηγόρο του Δήμου για την προκειμένη υπόθεση, την κα  
Κουκουλά Γεωργία, προς την  οποία παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να 
προβεί για λογαριασμό και προς το συμφέρον του Δήμου σε όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες, κατόπιν ανυπόστατων δημοσιευμάτων αναφορικά με 
παραλίες του Δήμου μας 

Η αμοιβή της  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    166/2017

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

2. Σακελλαρίου Αναστάσιος
  

3.Νικολάου Σωτήριος
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

4.Παπαθανασίου Αθανάσιος


