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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.  19

της  26ης  Σεπτεμβρίου 2019

Αριθμός Απόφασης 237 
Θ Ε Μ Α  16ο :Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή εκτίμησης

ακινήτων που πρόκειται να αγοραστούν από τον Δήμο, καθώς και
μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων.

Στο  Λουτράκι  και  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων του  Δημοτικού  Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 26η   του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους
2019, ημέρα της εβδομάδος  Πέμπτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. 18591/26-09-2019 πρόσκληση
του  κ.  Προέδρου  Θυμή  Φίλιππα,  η  οποία  νόμιμα  και  εμπρόθεσμα  επιδόθηκε,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν
με εκείνες του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/19-07-2018), ‘’Πρόγραμμα
Κλεισθένης”,  σε  καθέναν δημοτικό  σύμβουλο,  στους  προέδρους Συμβουλίων των
Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, και Πισίων και στον
Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν απών, προκειμένου να συζητήσει
και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  σε συνέχεια της από 25-09-
2019 διακοπείσας συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
είκοσι  επτά  (27)  μελών  του  Συμβουλίου  βρέθηκαν  παρόντα  είκοσι  έξι  (26),  ο  κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π  α  ρ  ό  ν  τ  ε  ς:1.Θυμής  Φίλιππας  –  Πρόεδρος,  2.Ασημακόπουλος  Χρήστος,
3.Βασιλείου  Δημήτριος,  4.Γεωργίου  Αθανάσιος,  5.Δέδες  Δημήτριος,  6.Δήμου
Κων/νος,  7.Δρίτσας  Αλκιβιάδης,  8.Ζερβός  Κων/νος,  9.Καραπανάγος  Ιωάννης,
10.Κόντης  Κασσιανή,  11.Κοντός  Γεώργιος,  12.Κορδαλή  Σωτηρία,  13.Λογοθέτης
Κων/νος, 14.Μουζάκης Αθανάσιος,  15.Νικολάου Σωτήριος, 16.Παντελέου Κων/νος,
17.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  18.Πέρρας  Σωτήριος,  19.Πέτρου  Θεόδωρος,
20.Πέτρου  Παναγιώτης,  21.Πρωτονοτάριος  Δημήτριος,  22.Πρωτοπαππά  Μαρία,
23.Ράτης  Σπυρίδων,  24.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  25.Σακελλαρίου  Ευθύμιος,
26.Σταυρόπουλος Κων/νος.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων
Λουτρακίου – Περαχώρας και Αγ. Θεοδώρων, κ.κ. Σακέλλης Μάριος και Κωνσταντής
– Σκουλικαρίτης Αριστείδης αντίστοιχα.

Α π ό ν τ ε ς:1.Βασιλείου Βασίλειος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και κλήθηκε νόμιμα. 
Από  τη  συνεδρίαση  απουσίαζαν  οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των

Κοινοτήτων  Ισθμίας  και  Πισίων,  κ.κ.  Γκεζερλής  Γεώργιος  και  Λάμπρου  Γεώργιος,
αντίστοιχα.

Πριν τη συζήτηση του 2  ου   εκτάκτου θέματος προσήλθε ο κ. Δήμαρχος.  
Πριν τη συζήτηση του 7  ου   θέματος προσήλθε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της  

Κοινότητας Ισθμίας, κ. Γκεζερλής Γεώργιος.
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Πριν  τη  συζήτηση  του  14  ου     θέματος  αποχώρησε  ο  δημοτικός  σύμβουλος  
Ασημακόπουλος  Χρήστος  και  πριν  το  15ο  θέμα  αποχώρησε  ο  Πρόεδρος  του
Συμβουλίου  της  Κοινότητας  Αγ.  Θεοδώρων,  κ.  Κωνσταντής  –  Σκουλικαρίτης
Αριστείδης.

Συζητουμένου του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ύστερα κι από τη
συζήτηση τριών (3) εκτάκτων, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος
το από 16-09-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης
του Δήμου, με το οποίο ζητείται η συγκρότηση της Επιτροπής Εκτίμησης ακινήτων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/8-
6-2006).

Ακολούθως  ενημέρωσε  το  Σώμα  ότι  σύμφωνα  με  τις  προαναφερθείσες
διατάξεις  θα πρέπει  να ορισθούν δύο (2)  δημοτικοί  σύμβουλοι,  εκ  των οποίων ο
δεύτερος  θα  αντικαθίσταται  εναλλάξ  από τους  Προέδρους  των  Συμβουλίων   των
Κοινοτήτων του Δήμου ανάλογα με την Κοινότητα που βρίσκεται το ακίνητο, οι οποίοι
μαζί με έναν (1) μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έναν (1)
δημοτικό  υπάλληλο  ως  γραμματέα,  που  ορίζονται  από  τον  κ.  Δήμαρχο,  θα
συγκροτήσουν την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων, που πρόκειται να αγοραστούν από
τον Δήμο, καθώς και μίσθωσης – εκμίσθωσης - εκποίησης ακινήτων.

Εν συνεχεία πρότεινε τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ.  Παντελέου Κων/νο
και Σταυρόπουλο Κων/νο, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εν λόγω Επιτροπή, η
οποία θα συγκροτηθεί για το χρονικό διάστημα έως και 31/12/2023 (λήξη τρέχουσας
δημοτικής περιόδου).  

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και τις
διατάξεις  των  άρθρων 186  &  191  του  Ν.  3463/2006,  όπως τροποποιήθηκαν  και
ισχύουν, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Α π ο  φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α

Ορίζει   μέλη  της  επιτροπής  εκτίμησης  ακινήτων  που  πρόκειται  να
αγοραστούν  από  τον  Δήμο,  καθώς  και  μίσθωσης,  εκμίσθωσης  και  εκποίησης
ακινήτων,  για το χρονικό διάστημα έως και 31/12/2023 (λήξη τρέχουσας δημοτικής
περιόδου),  τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ. Παντελέου Κων/νο και Σταυρόπουλο
Κων/νο.

Το  δεύτερο μέλος  της  επιτροπής θα  αντικαθίσταται  από τον  Πρόεδρο  του
Συμβουλίου εκάστης Κοινότητας του Δήμου, ανάλογα σε ποια Κοινότητα βρίσκεται το
ακίνητο.

Οι ανωτέρω μαζί με έναν (1) μηχανικό της Δ.Τ.Υ. και Υπηρεσιών Δόμησης του
Δήμου με τον αναπληρωτή του και έναν (1) δημοτικό υπάλληλο ως γραμματέα, θα
συγκροτήσουν με απόφαση Δημάρχου την εν λόγω επιτροπή.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  237/2019.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 4 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
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