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Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 103/2016

ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση προσφυγών
ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006.
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν.
Αντιστάσεως) σήμερα την 15η του μηνός Iουνίου, του έτους 2016, ημέρα της
εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 10099/10-06-2016 πρόσκληση του
Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - 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
τέσσερα (4), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ – Δήμαρχος - Πρόεδρος,
2.Γεωργίου Χαράλαμπος, 3.Ράτης Σπυρίδων, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, ο
οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Παντελέου Κων/νο.
Α π ό ν τ ε ς :1.Βλάσσης Ευάγγελος, 2.Στάμου Γεώργιος, 3.Δόσχορης
Κων/νος.
Επί του 9ου θέματος (μετά τη συζήτηση ενός έκτακτου) της ημερήσιας
διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο
φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ’ αριθ. 83/2016 (ΑΔΑ:78ΔΩΩΛ3-7ΟΝ, σε ορθή επανάληψη) Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία διορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του
Δήμου η κα. Κουτή Σταυρούλα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση
ή μη προσφυγών του Δήμου μας ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου
152 του ν. 3463/2006, κατά των υπ’ αριθ. 1433/35482/19-05-2016 &
962/24073/936/23434/17-05-2016 αποφάσεων του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Σ.Ε.&Ι., με τις
οποίες ακυρώθηκαν οι υπ΄αρίθ. 37/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής &
44/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, αντίστοιχα.
2. Οι με αριθ. πρωτ. Δήμου 9739 & 9740/6-06-2016 σχετικές γνωμοδοτήσεις
της ανωτέρω πληρεξούσιας δικηγόρου, με τις οποίες προτείνει την άσκηση
προσφυγών κατά των προαναφερόμενων αποφάσεων του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Σ.Ε.&Ι.,
για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτές.
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ζήτησε τον διορισμό πληρεξουσίου
δικηγόρου προκειμένου να προβεί στη σύνταξη των σχετικών προσφυγών.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, 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,
πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την κα. ΚΟΥΤΗ Σταυρούλα, προς την
οποία παρέχει την εντολή να προβεί στη σύνταξη προσφυγών, τις οποίες θα
καταθέσει ο Δήμος ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006,
για
την
ακύρωση
των
υπ’
αριθ.
1433/35482/19-05-2016
&
962/24073/936/23434/17-05-2016
αποφάσεων
του
Γ.Γ.Α.Δ.Π.Σ.Ε.&Ι.,
σύμφωνα με τα εις το προοίμιο αναφερόμενα.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 103/2016.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

Τα Μέλη
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ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων
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