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ΘΕΜΑ 12ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγών της
                  "ΑΝΕΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΝΕΡΟΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ Ο.Ε." &
                   "ΑΝΕΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ Ο.Ε." κατά Δήμου.

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 7η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και 
ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' 
αριθ. 23222/03-11-2017 πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. ΔΟΣΧΟΡΗ Κωνσταντίνου - 
Δημοτικού Συμβούλου, 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. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης 
Ευάγγελος, 3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Ράτης Σπυρίδωνας, (2ο αναπληρωματικό 
μέλος της πλειοψηφίας στη θέση του κ. Παπαθανασίου Αθανάσιου), 5.Παντελέου 
Κων/νος (3ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας στη θέση του κ. Νικολάου 
Σωτήριου).
Α π ό ν τ ε ς: 1.Γεωργίου Χαράλαμπος, 2.Δόσχορης Κων/νος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επί του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη 
των μελών του Σώματος 
 την υπ’ αριθ. ΚΛ1239/18-10-2017 κλήση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Κορίνθου για συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΠΡ44/29-10-2015 
προσφυγής, που άσκησε η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΕΡΟΥΣΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΝΕΡΟΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ Ο.Ε." κατά του Δήμου μας, ενώπιον του 
ανωτέρω δικαστηρίου, με την οποία ζητά να ακυρωθεί η υπ’ αριθ. 20150/20-10-2015 
απόφαση Αντιδημάρχου, που αφορά προσωρινή σφράγιση των (25) ηλεκτρονικών 
υπολογιστών εντός του Κ.Υ.Ε. "ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ", 
ευρισκομένου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 40, στο Λουτράκι, καθώς και αφαίρεσης της 
υπ' αριθ. 10601/13-7-2014 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του.
 την υπ’ αριθ. ΚΛ1241/18-10-2017 κλήση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Κορίνθου για συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΠΡ51/18-12-2015 
προσφυγής, που άσκησε η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΕΡΟΥΣΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ Ο.Ε." κατά του Δήμου μας, ενώπιον του 
ανωτέρω δικαστηρίου, με την οποία ζητά να ακυρωθεί η υπ’ αριθ. 24641/11-12-2015 
απόφαση Αντιδημάρχου, που αφορά προσωρινή σφράγιση των (25) ηλεκτρονικών 
υπολογιστών εντός του Κ.Υ.Ε. "ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ", 
ευρισκομένου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 40, στο Λουτράκι, καθώς και αφαίρεσης της 
υπ' αριθ. 21745/09-11-2015 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του.



Για τις εν λόγω προσφυγές έχει οριστεί ημερομηνία συζήτησης η 14/12/2017 
ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, μετά από 
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της 

    
Ο μ ό φ ω ν α

Δεν διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο επί των αναφερόμενων στο προοίμιο της 
παρούσης προσφυγών, καθότι το Κ.Υ.Ε. της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 
"ΑΝΕΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΝΕΡΟΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ Ο.Ε." & "ΑΝΕΡΟΥΣΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ Ο.Ε." στο Λουτράκι δεν υφίσταται, γεγονός για 
το οποίο το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου θα ενημερώσει με έγγραφό του άμεσα το 
αρμόδιο Δικαστήριο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   317/2017.

          Ο Πρόεδρος                   Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής             ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος

   Δήμαρχος   
                                                                         ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος

                                                                         ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ  
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