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ΘΕΜΑ  3ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης
      αναφορικά με την αναγκαιότητα ή μη δημοσίευσης συμπληρωματι
     κής παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων της υπ΄αριθμ.
     4/97 πράξης αναλογισμού στο Λουτράκι.

Στο  Λουτράκι  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  (Ιάσονος  &  Εθν.  Αντιστάσεως)
σήμερα την  06η   του μηνός  Νοεμβρίου,  του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος
Τρίτη και ώρα 08:30π.μ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,
μετά την υπ' αριθμ.  18127/02-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ.
Γκιώνη - 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.Νικολάου  Σωτήριος,  4.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  5.Παπαθανασίου
Αθανάσιος.
 
Α π ό ν τ ε ς:1.Δόσχορης Κων/νος,  2.Γεωργίου Χαράλαμπος.

Συζητουμένου του  3ou  θέματος της ημερήσιας διάταξης τέθηκαν υπόψη των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής έγγραφα στοιχεία :

1.Η με αριθμό πρωτ.  Δήμου 14485/13-09-2018 αίτηση του Νικολάου Κων.
Βλάσση  με  την  οποία  ζητά  την  άμεση  κατάθεση  αποζημίωσης  για  ακίνητό  του
περιλαμβανόμενο  στην  υπ΄αριθμ.  4/1997 πράξη αναλογισμού  (Ο.Τ.  345-388-389-
393 και Κ.Χ. 387-414) στο Λουτράκι, για την οποία έχει αναγνωρισθεί δικαιούχος και
η αποζημίωσή του έχει εκκαθαριστεί.

2.Η υπ΄αριθμ. 88/2018 απόφαση Μον. Πρωτοδικείου Κορίνθου με την οποία
ο ανωτέρω αναγνωρίσθηκε δικαιούχος αποζημίωσης.

3.Οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2882/2001
4.Το από 16-10-2018 απαντητικό έγγραφο  του Οικονομικού Τμήματος του

Δήμου προς τον ανωτέρω αιτούντα.
  Ακολούθως ο  κ. Πρόεδρος ζήτησε τον διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για

τη νομική στήριξη της Υπηρεσίας επί του θέματος.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς και τις

διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ.  ιε΄ του ν. 3852/2010 μετά από 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

Διορίζει σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.  3852/2010,
πληρεξούσιο  δικηγόρο  του  Δήμου  για  την  προκειμένη  υπόθεση,  τον  κ.
Παπακωνσταντίνου Κων/νο,  προς τον  οποίο παρέχει την εντολή και το δικαίωμα
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να  γνωμοδοτήσει  αναφορικά  με  την  αναγκαιότητα  ή  μη  δημοσίευσης  της
συμπληρωματικής  παρακατάθεσης  αποζημίωσης  ρυμοτομουμένων  ακινήτων  της
υπ΄αριθμ.  4/1997  πράξης  αναλογισμού  στο  Λουτράκι,  κατόπιν  αιτήματος  του
Νικολάου Κ. Βλάσση.

Για τη σύνταξη της γνωμοδότησης κρίνεται  ότι θα απαιτηθούν δύο (2) ώρες
εργασίας και  η αμοιβή του  ανωτέρω δικηγόρου θα υπολογισθεί  σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων ν. 4194/2013 (ΦΕΚ  208/τ. Α΄/2013

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό        258/2018

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

2. Παπαθανασίου Αθανάσιος
  

3.Σακελλαρίου Αναστάσιος
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

4.Νικολάου Σωτήριος
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