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Θ Ε Μ Α  17ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αίτησης ασφαλι-
          στικών μέτρων κατά Αλέξανδρου Θυμή.

Στο  Λουτράκι  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  (Ιάσονος  &  Εθν.  Αντιστάσεως)
σήμερα  την  24η του  μηνός  Σεπτεμβρίου,  του  έτους  2019,  ημέρα  της  εβδομάδος
Τρίτη και ώρα 12:00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά
την  υπ'  αριθμ.  18269/20-09-2019   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   έξι  (6),  ο  κ.
Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς :1.Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης – Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος - Αντιδήμαρχος,  3.Κορδαλή Σωτηρία,  4.Μουζάκης Αθανάσιος,  5.Κόντη
Κασσιανή,  6.Νικολάου  Σωτήριος,  αναπληρωματικό  μέλος  στη  θέση  του
απουσιάζοντος τακτικού Γεωργίου Αθανασίου.

Α π ό ν τ ε ς :1.Παπαθανασίου Αθανάσιος – Αντιδήμαρχος.

Επί του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ύστερα κι από τη συζήτηση
ενός  (1)  εκτάκτου,  ο  κ.  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  της  Οικονομικής
Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1.Η  υπ΄αριθμ.  107/2019  (ΑΔΑ  ΩΞ2ΨΩΛ3-4ΙΜ)  απόφαση  Δημοτικού
Συμβουλίου  περί  έγκρισης  αποζημίωσης  ακινήτου  ιδιοκτησίας  Αλεξάνδρου  Θυμή
λόγω  επίταξής  του,  στα  πλαίσια  της  πλήρους  διάνοιξης  της  Ε.Ο.  Λουτρακίου  –
Περαχώρας.

2.Οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 1838/1951, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, οι οποίες τηρήθηκαν από τον Δήμο απαρέγκλιτα.

3.Το  υπ΄αριθμ.  4234/30-08-2019  έγγραφο  του  Υπ.  Υποδομών  και
Μεταφορών – Τμήμα Τοπογραφήσεων & Τοπογραφικών Εφαρμογών σύμφωνα με το
οποίο,  επειδή  έχει  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  της  επίταξης  με  την  καταβολή  της
αναλογούσας αποζημίωσης στον ενδιαφερόμενο,  δεν υφίσταται  λόγος παράτασης
της με αρ. πρωτ. 7079ΠΕ/27-07-2018 απόφασης επίταξης.

4.Η  υπ΄αριθμ.  18406/23-09-2019  οικονομική  προσφορά  του  δικηγόρου  κ.
Παπακωνσταντίνου Κων/νου αναφορικά  με  τα  ασφαλιστικά  μέτρα κατά  του  Αλεξ.
Θυμή.

5.Η υπ΄αριθμ. 18407/24-09-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού
1.326,80 €, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με αύξοντα
αριθμό Α-767

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του  άρθρου  72  του  ν.  3852/2010  όπως  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  3  του  ν.
4623/2019, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της 
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Διορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4623/2019, πληρεξούσιο
δικηγόρο  του  Δήμου  τον  κ.  Παπακωνσταντίνου   Κωνσταντίνο, προς  τον  οποίο
παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του
Θυμή  Αλεξάνδρου  αναφορικά  με  την  επίταξη  ακινήτου  του,  κατόπιν  της  υπ΄αριθμ.
107/2019  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου,  προκειμένου  να  ολοκληρωθεί  η
διαδικασία  επίταξής  του,  και  να  παρευρεθεί  ενώπιον  του  Δικαστηρίου  κατά  την
ημερομηνία συζήτησής τους, καθώς και σε κάθε νέα, μετά από αναβολή, συζήτησή
τους καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων που θα δικάσουν κατ΄έφεση την υπόθεση
αυτή,    και  γενικά  να  ενεργήσει  οτιδήποτε  επιβάλλεται  για  την  υποστήριξη  των
δημοτικών συμφερόντων και τη διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα απόφαση
σ’ αυτόν εντολής μας.  

Εγκρίνει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, βάσει των ελαχίστων δικηγορικών
αμοιβών,  στο συνολικό ποσόν των 1.326,80 € σύμφωνα με την προσφορά του.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  221/2019

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Κορδαλή Σωτηρία

2.Σακελλαρίου Αναστάσιος

3.Νικολάου Σωτήριος
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

4.Μουζάκης Αθανάσιος

5.Κόντη Κασσιανή
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