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Θ Ε Μ Α  6ο :Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης πληρεξουσίας δικηγόρου του Δήμου.
        

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 5η  του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους
2021, ημέρα της εβδομάδος  Παρασκευή 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. 1381/01-02-2021 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  έξι (6).

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

Δεν  δήλωσαν  συμμετοχή  ο  δ.σ.  Γεωργίου  Αθανάσιος  και  οι  Πρόεδροι  των
Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Συζητουμένου  του  6ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης,  ύστερα  κι  από  τη
συζήτηση  ενός  (1)  εκτάκτου,   ο  κ.  Πρόεδρος  έθεσε   υπόψη  των  μελών  της
Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής :

1.Η με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου 15991/16-09-2020 αίτηση των Κων/νου
Χριστοφιλόπουλου του Ιωάννη και λοιπών δύο (2)  με την οποία ζητούν τη διαγραφή
οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν αποζημίωση ρυμοτομουμένων
και προσκυρουμένων ιδιοκτησιών δυνάμει της υπ΄αριθμ. 7/84 πράξης αναλογισμού
στο Λουτράκι.

2.Η  υπ΄αριθμ.  308/2020  (ΑΔΑ  ΨΠΦ4ΩΛ3-Ε55)  απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής περί διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί
της ανωτέρω αίτησης.

3.Η από 15-10-2020 (με αριθμό πρωτ. Δήμου18991/16-10-2020) γνωμοδότηση
της πληρεξουσίας δικηγόρου, κας Μπερσίμη Σοφίας, σύμφωνα με την οποία για τα
επιχειρήματα  που  περιλαμβάνονται  στην  ανωτέρω αίτηση  δεν  υφίσταται  κάποιος
νόμιμος  λόγος  διαγραφής  των αιτούντων από τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους του
Δήμου,  ο  οποίος  να  συμπίπτει  με  τις  περιοριστικά  απαριθμούμενες  περιπτώσεις
διαγραφής χρεών από δήμους, του άρθρου 174 του ν. 3463/2006 όπως ισχύει.

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

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α
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Αποδέχεται  την από 15-10-2020 γνωμοδότηση της πληρεξουσίας δικηγόρου
του Δήμου επί της με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου 15991/16-09-2020  αίτησης  των
Κων/νου  Χριστοφιλόπουλου,  Πέτρου  Χριστοφιλόπουλου  και  Δημητρίου
Χριστοφιλόπουλου  περί  διαγραφής  βεβαιωμένων  οφειλών  τους,  δυνάμει  της
υπ΄αριθμ. 7/1984 πράξης αναλογισμού στο Λουτράκι.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  29/2021.

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

2.Παπαθανασίου Αθανάσιος

3. Κορδαλή Σωτηρία
  Γεώργιος  Αλκ. Γκιώνης

4.Μουζάκης Αθανάσιος

5.Σταυρόπουλος Κων/νος
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