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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11/2020
ΘΕΜΑ 11ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί των υπ΄ αριθ.
234/5-6-2019, 186/15-4-2019 & 84/6-3-2019 προσφυγών
της ΔΗΜ. Θ. ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. κατά Δήμου.
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα
την 20η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα
08:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθμ.
720/17-01-2020 πρόσκληση (σε ορθή επανάληψη) 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.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Μουζάκης Αθανάσιος.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Κόντη Κασσιανή.
Επί του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της
Oικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Οι υπ΄ αριθ. ΚΛ2243/18-12-2019 (με αριθμό πινακίου 41), ΚΛ2247/18-12-2019 (με
αριθμό πινακίου 43) και ΚΛ2249/18-12-2019 (με αριθμό πινακίου 44) κλήσεις του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τμήμα 2ο Μονομελές), για συζήτηση των με αριθ.
καταχ. ΠΡ84/6-3-2019, ΠΡ186/15-4-2019 και ΠΡ234/5-6-2019 προσφυγών, αντίστοιχα,
της εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜ. Θ. ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ", νομίμως εκπροσωπουμένης, κατά του
Δήμου μας και συγκεκριμένα κατά της επιβολής Τελών καθαριότητας - φωτισμού και
δημοτικού φόρου των ακολούθων χρονικών διαστημάτων: από 01/12/2018 έως
31/12/2018, από 01/01/2019 έως 31/01/2019, από 01/02/2019 έως 28/02/2019, από
01/03/2019 έως 31/03/2019 και από 01/04/2019 έως 30/04/2019.
Οι προσφυγές θα συζητηθούν στις 20 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30
π.μ. στην αίθουσα 3 του Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου.
Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος ζήτησε τον διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να
παραστεί κατά την ημερομηνία συζήτησης των ανωτέρω προσφυγών και να προασπίσει
τα δημοτικά συμφέροντα.
2. Η οικονομική προσφορά του δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Κων/νου σχετικά με την
ανωτέρω υπόθεση.
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

Αποφασίζει

Ομόφωνα

Διορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσιο
δικηγόρο του Δήμου τον κ. Κωνσταντίνου Κων/νο, προς τον οποίο παρέχει την εντολή και
το δικαίωμα να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, στις 20
Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ., που θα συζητηθούν οι προσφυγές
της εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜ. Θ. ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ", κατά του Δήμου μας και συγκεκριμένα
κατά της επιβολής Τελών καθαριότητας - φωτισμού και δημοτικού φόρου, σύμφωνα με τα
εις το προοίμιο αναλυτικώς αναφερόμενα καθώς και σε κάθε νέα μετά από αναβολή
συζήτησή της, αλλά και ενώπιον των δικαστηρίων που θα δικάσουν κατ΄ έφεση τις
ανωτέρω προσφυγές και γενικά να ενεργήσει οτιδήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη
των συμφερόντων του Δήμου και την διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα
Απόφαση σε αυτόν, εντολής μας.
2. Εγκρίνει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, βάσει των ελάχιστων δικηγορικών
αμοιβών, σύμφωνα με την προσφορά του και τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.
Α΄/2013) του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, θα εκδοθεί με την έγκριση του δημοτικού
προϋπολογισμού.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 11/2020
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα Μέλη
Σακελλαρίου Αναστάσιος
Παπαθανασίου Αθανάσιος

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος

Κορδαλή Σωτηρία
Μουζάκης Αθανάσιος
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