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ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 389/2017
ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής
Παναγιώτη Χρ. Βενετσάνου & "ΠΑΝ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ
ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε." κατά Δήμου.
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν.
Αντιστάσεως) σήμερα την 19η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα
της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 27601/15-12-2017 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.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Δόσχορης Κων/νος.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Βλάσσης Ευάγγελος, 2.Γεωργίου Χαράλαμπος,
3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
νόμιμα.
Επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ΄ αριθ. ΚΛ1650/23-112017 κλήση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου για συζήτηση
της με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΠΡ176/17-08-2016 προσφυγής, που
άσκησαν ο Παναγιώτης Χρ. Βενετσάνος & η εταιρεία με την επωνυμία "ΠΑΝ.
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε." και με τον διακριτικό τίτλο "ΠΕΡΑΜΑ",
νομίμως εκπροσωπουμένης, κατά του Δήμου μας, ενώπιον του ανωτέρω
δικαστηρίου, με την οποία ζητούν να γίνει δεκτή η παρούσα και να ανακληθεί
- ακυρωθεί η υπ΄ αριθ. 27/03-08-2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής καθώς και το υπ΄ αριθ. 14068/09-08-2016 έγγραφο του Δήμου, περί
ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
ευρισκομένου πλησίον της βυθιζόμενης γέφυρας Ισθμίας και σφράγισης
αυτού.
Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος ζήτησε το διορισμό πληρεξουσίου
δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί στις 22 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00, ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου που θα συζητηθεί
η ως άνω προσφυγή και να προασπίσει τα δημοτικά συμφέροντα.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση
και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Αποφασίζει

Ομόφωνα

Διορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,
πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την κα Χρισταρά Παρασκευή, προς την
οποία παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να παραστεί ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, στις 22 Φεβρουαρίου
2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, που θα συζητηθεί η προαναφερόμενη
προσφυγή του Παναγιώτη Χρ. Βενετσάνου και της εταιρείας με την επωνυμία
"ΠΑΝ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε." και με τον διακριτικό τίτλο "ΠΕΡΑΜΑ",
κατά του Δήμου μας καθώς και σε κάθε νέα, μετά από αναβολή, συζήτησή
της 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.
Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ. Α΄/2013) του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 389/2017.
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος
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