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ΘΕΜΑ 15ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί προσφυγής
Όλγας ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ κατά Δήμου.
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν.
Αντιστάσεως) σήμερα την 4η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα
της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθμ. 26280/30-11-2017 πρόσκληση του
Αντιπροέδρου 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
τέσσερα (4), 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.
Α π ό ν τ ε ς : 1.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 2.Γεωργίου Χαράλαμπος,
3.Δόσχορης Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επί του 15ου θέματος της συνεδρίασης (ύστερα κι από τη συζήτηση
τριών έκτακτων) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1.Η με αριθμό καταχώρισης δικογράφου ΠΡ153/26-07-2016, ενώπιον
του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, προσφυγή της Όλγας
ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ του Λάμπρου, μεταξύ άλλων κατά της υπ' αριθμ. 1020/6956/27γ'/13-07-2016 Απόφασης του Α.Τ. Λουτρακίου σχετικά με σφράγιση
Καταστήματός της Υγειονομικού Ενδιαφέροντος "Καφέ ζαχαροπλαστείο σνακ μπαρ", με τον διακριτικό τίτλο "Cafe CORALLE", ευρισκομένου επί της
οδού Κουντουριώτη 18 στο Λουτράκι, και κατά της υπ' αριθμ. 12866/20-072016 Απόφασης Δημάρχου περί προσωρινής αφαίρεσης της άδειας
λειτουργίας του, συνεπεία της προαναφερθείσας Απόφασης σφράγισης, με
την οποία ζητά την ακύρωσή τους.
2.Οι με αριθμούς καταχώρισης δικογράφων 11/22-9-2016 & ΠΛ18/1206-2017, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, πρόσθετοι λόγοι
προσφυγής της Όλγας ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ του Λάμπρου, σχετικά με την εν λόγω
υπόθεση.

3.Η υπ΄ αριθμ. ΚΛ1507/15-11-2017 κλήση (αρ. πινακίου 4) του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τμήμα 2ο Τριμελές) για συζήτηση της
ανωτέρω προσφυγής και των δύο πρόσθετων λόγων αυτής στις 25-1-2018.
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ζήτησε τον διορισμό πληρεξουσίου
δικηγόρου, ο οποίος θα παραστεί στο δικαστήριο κατά την ανωτέρω δικάσιμο
για την 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 διαλογική συζήτηση κι
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της
Αποφασίζει

Ομόφωνα

Διορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,
πληρεξουσία δικηγόρο του Δήμου, για την προκειμένη υπόθεση, την κα
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία, προς την οποία παρέχει την εντολή και το
δικαίωμα να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου
(Τμήμα 2ο Τριμελές) στις 25 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00,
ημερομηνία συζήτησης της με αριθμό καταχώρισης ΠΡ153/26-07-2016
προσφυγής και των με αριθμούς καταχώρισης 11/22-9-2016 & ΠΛ18/12-062017 πρόσθετων λόγων αυτής, που άσκησε η κα Όλγα ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ του
Λάμπρου μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας, καθώς και σε κάθε νέα, μετά από
αναβολή, συζήτησή της, αλλά και ενώπιον των δικαστηρίων που θα δικάσουν
κατ΄ έφεση την εν λόγω υπόθεση, και γενικά να ενεργήσει οτιδήποτε
επιβάλλεται για την υποστήριξη των δημοτικών συμφερόντων και τη
διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα απόφαση σε αυτήν εντολής
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 362/2017
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα Μέλη
1.Βλάσσης Ευάγγελος
2. Σακελλαρίου Αναστάσιος
3.Νικολάου Σωτήριος

Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης
Δήμαρχος

