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ΘΕΜΑ  12ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για ανάληψη ενεργειών,
         ενώπιον των Αρμοδίων Αρχών κατόπιν των δημοσιευμάτων του
         ΠΑΚΟΕ αναφορικά με την ποιότητα του νερού κολύμβησης των
         ακτών στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων. 

Στο  Λουτράκι  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  (Ιάσονος  &  Εθν.  Αντιστάσεως)
σήμερα την  26η   του μηνός Ιουνίου, του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος   Τρίτη
και ώρα 08:30π.μ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την
υπ' αριθμ. 10092/22-06-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. Γκιώνη -
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   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.  Νικολάου  Σωτήριος,  4.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  5.  Γεωργίου
Χαράλαμπος.

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

Συζητουμένου  του  12ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  ο  κ.  Πρόεδρος
ενημέρωσε  τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  σχετικά  με  δημοσιεύματα  του
ΠΑΚΟΕ που αφορούν την ποιότητα νερού κολύμβησης σε παραλίες του Δήμου μας
και συγκεκριμένα της Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων, τα οποία δυσφημούν τις παραλίες μας  με
τον  χαρακτηρισμό  ως  ακατάλληλες,   αναφέροντας  δικές  του  δειγματοληψίες  και
μετρήσεις, που πραγματοποιεί στα εργαστήριά του, και αμφισβητώντας τα επίσημα
αποτελέσματα  δειγματοληψιών  που  διενεργούνται  από τα  αρμόδια  διαπιστευμένα
εργαστήρια της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτ.  Ελλάδας  &  Ιονίου.  Επιπλέον  ο  Δήμος  διενεργεί  με  δικά  του  έξοδα
δειγματοληψίες   όλη  τη θερινή  περίοδο,  ώστε με βεβαιότητα να υποστηρίζει  την
εξαιρετική ποιότητα των νερών κολύμβησης στις παραλίες του.

Ακολούθως ο  κ. Πρόεδρος ζήτησε τον διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου ο
οποίος  θα  διενεργήσει  τα  δέοντα   για  την  αντίκρουση  των  δημοσιευμάτων  του
ΠΑΚΟΕ.     

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ.  ιε΄ του ν. 3852/2010 μετά από 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,
πληρεξούσιους  δικηγόρους  του  Δήμου  για  την  προκειμένη  υπόθεση,  τους  κ.κ.
Μάρκελλο Παύλο και  Παπακωνσταντίνου Κων/νο,  προς τους  οποίους παρέχει
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την  εντολή  και  το  δικαίωμα   σε  καθένα χωριστά  ή  από κοινού,  να  προβούν  για
λογαριασμό και προς το συμφέρον του Δήμου σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες
ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών και διοικητικών Αρχών, για την αντίκρουση των
ανυπόστατων δημοσιευμάτων του ΠΑΚΟΕ αναφορικά με  την  ποιότητα  του νερού
κολύμβησης  στις παραλίες της Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων. 

Η αμοιβή των  ανωτέρω δικηγόρων θα υπολογισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κώδικα περί Δικηγόρων ν. 4194/2013 (ΦΕΚ  208/τ. Α΄/2013).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   142/2018

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

2. Νικολάου Σωτήριος

3.Σακελλαρίου Αναστάσιος
    Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης
  4.Γεωργίου Χαράλαμπος
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