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Θ Ε Μ Α  2ο έκτακτο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση 
      κατά την υπογραφή συμβολαίου.          
.

Στο  Λουτράκι  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  (Ιάσονος  &  Εθν.  Αντιστάσεως)
σήμερα την 23η του μηνός Απριλίου, του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος   Μ. Τρίτη
και ώρα 08:30π.μ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την
υπ' αριθμ.  7277/19-04-2019 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου -
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.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  4.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  5.Ράτης
Σπυρίδων.

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

Πριν  τη  συζήτηση  των  τακτικών  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης,  ο  κ.
Πρόεδρος ζήτησε τη συζήτηση τριών (3) εκτάκτων μεταξύ των οποίων ως 2ου του
θέματος  ‘’Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση κατά την υπογραφή
συμβολαίου’’,  έκτακτα  ως  κατεπείγοντος,  ώστε  να  ολοκληρωθεί  η  αγορά  του
υπολειπόμενου τμήματος του νέου Κοιμητηρίου Λουτρακίου.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  αποφασίζει  ομόφωνα  τη  συζήτηση  του  ανωτέρω
θέματος έκτακτα ως κατεπείγοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3
του ν. 3852/2010.

Ακολούθως τέθηκαν υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής :
1.Η  υπ΄αριθμ.  338/2018  (ΑΔΑ  ΩΩ03ΩΛ3-47Ξ)  απόφαση  Δημοτικού

Συμβουλίου  περί  απευθείας  αγοράς  ακινήτου  στην  περιοχή  ‘’Ασπρα  Χώματα’’
Λουτρακίου, ιδιοκτησίας Παναγιώτη Μανιάτη σύμφωνα με την  υπ΄αριθμ. 252/2018
απόφαση του Μον. Πρωτ. Κορίνθου,  και συγκεκριμένα στο νότιο τμήμα αγρού που
αγόρασε ο Δήμος για την κατασκευή του νέου Νεκροταφείου.

2.Η  υπ΄αριθμ.  276054/27-12-2018  (ΑΔΑ  676ΚΟΡ1Φ-0Ψ0)  απόφαση
Συντονιστή Α.Δ.Π.ΔΕ.&Ι. με την οποία νομιμοποιείται η ανωτέρω 338/2018 απόφαση.

 3.Η  με  αριθμό  πρωτ.  Δήμου  7557/23-04-209  οικονομική  προσφορά  της
δικηγόρου Μπερσίμη Σοφίας. 

4.Η  υπ΄αριθμ.  7572/23-04-2019  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης,  ποσού
560,00 €, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α  Α-476.
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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 του

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,
πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου για την προκειμένη υπόθεση, την κα  Μπερσίμη
Σοφία, προς την  οποία παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να παραστεί κατά την
υπογραφή  των  συμβολαίων  αγοράς  του  στο  προοίμιο  αναφερομένου  ακινήτου
ιδιοκτησίας Παν. Μανιάτη.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό    84/2019

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

2. Παπαθανασίου Αθανάσιος
  

3.Σακελλαρίου Αναστάσιος
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

4.Ράτης Σπυρίδων

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

