
                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                           ΠΡΑΚΤΙΚΟ  7
     ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                       

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  40/2021

Θ Ε Μ Α  8ο :Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
         κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής
         παραγγελίας.
        

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 16η  του μηνός Φεβρουαρίου του έτους
2021, ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη και ώρα 09:00 (έναρξη) έως 09:30 (λήξη) συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση,  δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα
με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά
του κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 1964/11-02-2021 πρόσκληση, του Προέδρου κ.
Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε
ένα  μέλος  της,  καθώς  και  στους  Προέδρους  των   Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)
μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα επτά (7).

Δήλωσαν  συμμετοχή  οι:1.Γκιώνης  Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,
2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,
5.Μουζάκης  Αθανάσιος,  6.Γλυκοφρύδης  Ιωάννης  στη  θέση  του  τακτικού
Σταυρόπουλου Κων/νου ο οποίος απουσιάζει, 7.Γεωργίου Αθανάσιος.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Συζητουμένου του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε
υπόψη  των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  τον  οικείο  φάκελο  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα εξής :

1.Η  υπ΄αριθμ.  Α20/2561/12-01-2021  εντολή  της  Εισαγγελίας  Πρωτοδικών
Κορίνθου προς το Α.Τ. Λουτρακίου να ενεργήσει περαιτέρω προκαταρκτική εξέταση
(άρθρο 31 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) για να ληφθούν εξηγήσεις από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο
του  Δήμου  υπεύθυνο  της  συντήρησης  του  οδικού  δικτύου,  αναφορικά  με  τον
τραυματισμό   του  καταγγέλοντα  Κοντόπουλου  Παναγιώτη  του  Κων/νου,  ο  οποίος
έπεσε  οδηγώντας  ηλεκτρικό  πατίνι  σε  λακούβα του οδοστρώματος  έμπροσθεν του
καταστήματος ‘’Ανεμος’’ επί της οδού Ποσειδώνος στο Λουτράκι. 

       2.Η υπ΄αριθμ.  2152/16-02-2021 οικονομική προσφορά του δικηγόρου κ.
Παπακωνσταντίνου Κων/νου.

 3.Την υπ΄αριθμ. 2156/16-02-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού
396,80 €, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-246.

      Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει, 

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

HM1: 26-02-2021 12:40:27



Διορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει,
πληρεξούσιο  δικηγόρο  του  Δήμου  για  την  προκειμένη  υπόθεση,  τον  κ.
Παπακωνσταντίνου Κων/νο προς τον  οποίο παρέχει  εντολή  για τη νομική στήριξη
του αρμόδιου Αντιδημάρχου κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν της
υπ΄αριθμ. ΠΡΟΚ Α20/2561/21 εισαγγελικής παραγγελίας, καθώς και σε κάθε νέα μετά
από σχετικό αίτημα παράτασή της, και γενικά να ενεργήσει οτιδήποτε επιβάλλεται για
την υποστήριξη των δημοτικών συμφερόντων και τη διεκπεραίωση της διδομένης με
την παρούσα απόφαση σε αυτόν εντολής μας.

Εγκρίνει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, βάσει των ελαχίστων δικηγορικών
αμοιβών,  στο συνολικό ποσόν των 396,80€ σύμφωνα με την προσφορά του.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   40/2021

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

2.Παπαθανασίου Αθανάσιος

3.Κορδαλή Σωτηρία
  Γεώργιος  Αλκ. Γκιώνης

4.Μουζάκης Αθανάσιος

5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης

6.Γεωργίου Γεώργιος
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