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   Θ Ε Μ Α  12ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης
 κατόπιν του υπ΄αριθμ. 24548/2019 αιτήματος τρίτου, περί αυτοδίκαιης
 άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

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  σε ορθή επανάληψη, 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   πέντε  (5),  ο  κ.
Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς :1.Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Παπαθανασίου
Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος, 3.Σακελλαρίου Αναστάσιος – Αντιδήμαρχος, 4.Μουζάκης
Αθανάσιος,  5.Κορδαλή Σωτηρία.
 
Α π ό ν τ ε ς :1.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Κόντη Κασσιανή.

Συζητουμένου του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής :

1.Την  με  αριθμό  πρωτ.  Δήμου24548/12-12-2019  αίτηση  της  Ευαγγελίας
Λώλου  του  Σωτηρίου  με  την  οποία  ζητά  να  βεβαιωθεί  η  αυτοδικαίως  άρση  της
ρυμοτομικής  απαλλοτρίωσης  που  έχει  κηρυχθεί  με  την  υπ΄αριθμ.  14/1972  πράξη
αναλογισμού  αποζημιώσεων  και  τακτοποιήσεως  ρυμοτομούμενων  ιδιοκτησιών,
μεταξύ των οποίων και της ιδίας, στα Ο.Τ. 121-122 του σχεδίου πόλεως Λουτρακίου,
να ανακληθεί  η  υπ΄αριθμ.  4144/04-04-1972 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας  με  την
οποία κυρώθηκε η ανωτέρω πράξη και να τροποποιηθεί το εγκεκριμένο ρυμοτομικό
σχέδιο  της  πόλεως  Λουτρακίου  ώστε  το  ακίνητό  της  να  καταστεί  άρτιο  και
οικοδομήσιμο.

2.Το  υπ΄αριθμ.  25727/27-12-2019  υπηρεσιακό σημείωμα της  Δ.Τ.Υ.  &  Υπ.
Δόμησης  του  Δήμου  με  την  οποία  ζητά  τον  διορισμό  πληρεξουσίου  δικηγόρου
προκειμένου  να  γνωμοδοτήσει  για  την  αποδοχή  ή  όχι  από  πλευράς  Δήμου  του
ανωτέρω αιτήματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 μετά από συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
των μελών της
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Διορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4623/2019, πληρεξούσια
δικηγόρο του Δήμου την κα  Κουτή Σταυρούλα, προς την οποία παρέχει την εντολή και
το  δικαίωμα  να  γνωμοδοτήσει  επί  του  υπο  αριθμ.  24548/2019  προαναφερομένου
αιτήματος της Λώλου Ευαγγελίας του Σωτηρίου για άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
σε ιδιοκτησία της και γενικά να ενεργήσει οτιδήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη
των  δημοτικών  συμφερόντων  και  τη  διεκπεραίωση  της  διδομένης  με  την  παρούσα
απόφαση σ’ αυτήν εντολής μας.  

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα γίνει   σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4194/2013 (ΦΕΚ  208/τ. Α΄/2013) του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Η Α.Α.Υ. για την αμοιβή της ως άνω θα εκδοθεί με την έγκριση του δημοτικού 
προϋπολογισμού 2020.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  12/2020.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Σακελλαρίου Αναστάσιος

2.Παπαθανασίου Αθανάσιος

3. Μουζάκης Αθανάσιος
   
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης 4.Κορδαλή Σωτηρία
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