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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   167/2020

ΘΕΜΑ  1ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης
                   περί άσκησης ή μη ενδίκων  μέσων κατά των υπ΄ αριθ. 278029 
                   &  278053/2020  Αποφάσεων  Δ/νσης  Δασών  Κορινθίας  περί 
                   μερικής ανάκλησης του υπ΄ αριθ. 15349/1927 παραχωρητηρίου
                   Υπουργείου Γεωργίας.

Στο Λουτράκι σήμερα την 9η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2020, ημέρα της
εβδομάδος  Τρίτη  και  ώρα  11:00  (χρόνος  έναρξης)  έως  11:30  (χρόνος  λήξης)
συνήλθε σε τακτική διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνεδρίαση,
σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα
μέτρα κατά του κορωνοϊού), η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 8538/05-
06-2020 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  δήλωσαν συμμετοχή - παρουσία έξι
(6), ο κ.  Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες: 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,  5.Μουζάκης
Αθανάσιος, 6.Σταυρόπουλος Κων/νος.

Μη συμμετέχοντες: 1.Γεωργίου Αθανάσιος.

Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
1. Η υπ΄ αριθ. 278029/2020 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Κορινθίας περί μερικής
ανάκλησης  του  υπ΄  αριθ.  15349/1927  Υπουργείου  Γεωργίας,  Παραχωρητηρίου
ρητινευομένου δάσους, στη θέση "Γκράβες", συνολικού εμβαδού 461,97 τ.μ., Δ.Κ.
Αγ. Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.
2. Η  υπ΄  αριθ.  278053/2020  Απόφαση  της  ανωτέρω  Δ/νσης  περί  μερικής
ανάκλησης  του  υπ΄  αριθ.  15349/1927  Υπουργείου  Γεωργίας,  Παραχωρητηρίου
ρητινευομένου  δάσους,  στη  θέση  "Σουσάκι",  εμβαδού  3.013,00  τ.μ.,  Δ.Κ.  Αγ.
Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.
3. Η  σχετική  οικονομική  προσφορά  του  δικηγόρου  κ.  Τζοάνου  Χρήστου  για
σύνταξη γνωμοδότησης περί  άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά των ανωτέρω
Αποφάσεων.
4. Η με αριθ. πρωτ. 8599/05-06-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-454.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν
από αυτές του άρθρου 3 του Ν.  4623/2019,  μετά από διαλογική 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

1.  Διορίζει  πληρεξούσιο δικηγόρο  τον  κ.  Τζοάνο  Χρήστο,  για  τη  σύνταξη
γνωμοδότησης αναφορικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των υπ΄ αριθ.
278029 και 278053/2020 Αποφάσεων της Δ/νσης Δασών Κορινθίας περί μερικής
ανάκλησης  του  υπ΄  αριθ.  15349/1927  Υπουργείου  Γεωργίας,  Παραχωρητηρίου
ρητινευομένου δάσους, στη θέση "Γκράβες" (εμβαδού 461,97 τ.μ.) και στη θέση
"Σουσάκι"  (εμβαδού  3.013,00  τ.μ.),  αντίστοιχα,  Δ.Κ.  Αγ.  Θεοδώρων  του  Δήμου
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.

2. Εγκρίνει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, βάσει των ελάχιστων δικηγορικών
αμοιβών για σύνταξη γνωμοδότησης, στο συνολικό ποσό των #396,80# €. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  167/2020

      Ο  Πρόεδρος                                      Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής                         Σακελλαρίου Αναστάσιος

                                   Παπαθανασίου Αθανάσιος 
   

  ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος                                    Κορδαλή Σωτηρία

                                                                              Μουζάκης Αθανάσιος
                                        
                                                                              Σταυρόπουλος Κων/νος
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