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                                                ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 9/7/2018 
    ΑΡ.ΠΡΩΤ:878 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                     
 

                   Ν.Π.Δ.Δ. 
“ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Παρακαλείσθε, όπως την 13η του μηνός Ιουλίου   2018,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 να  

προσέλθετε στο  Γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας» (εντός 

Δημαρχείου Μαρκοπούλου), στην 24
η
   Τακτική Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. ,για συζήτηση και λήψη 

απόφασης, επί του  κατωτέρω  θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:  

 
1. Λήψη απόφασης για  εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο 
Παπακωνσταντίνου, να εκπονήσει και να υποβάλει εκ μέρους του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. ενώπιον του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών υπόμνημα επί της από 09.09.2014 και με αριθμ. εισαγ. 
ΠΡ4978/10.09.2014 προσφυγής που άσκησε η Μαρία Καραδήμα ενώπιον του εν λόγω Δικαστηρίου 
κατά του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. , παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον ως ανω Δικηγόρο να παραστεί και 
να εκπροσωπήσει το Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη 
δικάσιμο της 18.07.2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε πρόκειται να συζητηθεί η ανωτέρω 
προσφυγή.  

 
 
2. Λήψη απόφασης για  εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο 

Παπακωνσταντίνου, να εκπονήσει και να υποβάλει εκ μέρους του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. ενώπιον του 
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών υπόμνημα επί της από 08.09.2014 και με αριθμ. 
εισαγ. ΠΡ4983/10.09.2014 προσφυγής που άσκησε ο Ιωάννης Γκίνης ενώπιον του εν λόγω 
Δικαστηρίου κατά του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ.  παροχή εντολής και την πληρεξουσιότητας στον ως άνω 
Δικηγόρο να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 18.07.2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή 
δικάσιμο, οπότε πρόκειται να συζητηθεί η ανωτέρω προσφυγή. 

 
3. Λήψη απόφασης για παροχή εντολής και την πληρεξουσιότητας στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. 

Απόστολο Παπακωνσταντίνου, να εκπονήσει και να υποβάλει εκ μέρους του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. ενώπιον 
του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών υπόμνημα επί της από 09.09.2014 και με αριθμ. 
εισαγ. ΠΡ4987/10.09.2014 προσφυγής που άσκησε η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία 
«ΑΦΟΙ ΚΩΛΕΤΣΗ Ο.Ε.» ενώπιον του εν λόγω Δικαστηρίου κατά του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. παροχή εντολής 
και πληρεξουσιότητας στον ως άνω Δικηγόρο να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. 
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 18.07.2018 και σε 
κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε πρόκειται να συζητηθεί η ανωτέρω προσφυγή.  

 
4. Λήψη απόφασης για εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο 

Παπακωνσταντίνου,  να εκπονήσει και να υποβάλει εκ μέρους του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. ενώπιον του 
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών υπόμνημα επί της από 09.09.2014 και με αριθμ. 
εισαγ. ΠΡ4984/10.09.2014 προσφυγής που άσκησε η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Χ. 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – Ε. ΚΩΛΕΤΣΗΣ Ο.Ε.» ενώπιον του εν λόγω Δικαστηρίου κατά του 
Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον ως άνω Δικηγόρο να παρασταθεί και να 
εκπροσωπήσει το Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη 
δικάσιμο της 18.07.2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε πρόκειται να συζητηθεί η 
ανωτέρω προσφυγή.  

 

 
ΠΡΟΣ:Τακτικά Μέλη Ν.Π.Δ.Δ: 
1. Aθανασιάδη Μιχάλη 
2. Σιδέρη Στυλιανό 
3. Μεθενίτη Μαρία 
4. Κανελλοπούλου – Φράγκου Ελένη 
5. Χρυσάφη Σταύρο 
6. Παπαδοπούλου Αικατερίνη 
 
Αναπληρωματικά  Μέλη Ν.Π.Δ.Δ: 
1. Μεθενίτη Βασίλειο 
2. Ψωμά Έντη 
3.    Θεοδωρίδη  Φώτιο 
4. Στρατουδάκη Ιωάννη 
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5. Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης υπαίθριου χώρου εντός 
Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πόρτο Ράφτη,  με σκοπό την πώληση οπωροκηπευτικών ειδών, στα 
πλαίσια του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2018 

 

6. Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης υπαίθριου χώρου εντός 
Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πόρτο Ράφτη, για την τοποθέτηση κινητών πάγκων, με σκοπό την 
πώληση ειδών μπιζού/ λαϊκής τέχνης, στα πλαίσια του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 
2018. 

7. Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης υπαίθριου χώρου εντός 
Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πόρτο Ράφτη, για την τοποθέτηση υπαίθριων ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων, για το έτος 2018. 

8. Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης υπαίθριου χώρου εντός 
Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πόρτο Ράφτη, για την τοποθέτηση κινητών πάγκων, με σκοπό την 
πώληση ψημένου καλαμποκιού, στα πλαίσια του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2018. 

 
 

 

 

ο Προεδρος 

 

Πολίτης Ιωάννης 


