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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 18/2009 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής


Αρ. Απόφασης : 058/2009


ΘΕΜΑ 1ο : Επικαιροποίηση  της υπ’ αρ. 78/2002  απόφασης του 
          Κοινοτικού Συμβουλίου της τότε Κοινότητας Δροσιάς

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ: Λόγω περιορισμένου χρόνου για ενδεικνυόμενες 
            ενέργειες από την πλευρά του Δήμου.

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 018/09-12-2009 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, σύμφωνα με τα άρθρα 95 παρ. 4 & 105 παρ. 6 του Ν.3463/06 (νέος Κ.Δ.& Κ.).

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.-Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, 2-Καραγιάννης Κων/νος,
            3.-Δημοπούλου Αδαμαντία, 4.-Ζαμάνης Διονύσιος &
            5.-Ουρανός Εμμανουήλ.

  ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Κανείς.

   Μετά τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), άρχισε η συνεδρίαση.

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Κοινοτικό Συμβούλιο της τότε Κοινότητας Δροσιάς, με την υπ’ αρ. 78/2002 απόφασή του, όρισε τον δικηγόρο Αθηνών Ιορδάνη Αναστ. Προυσανίδη, με αναπληρωτή του το δικηγόρο Αθηνών Αγγελίδη Ανδρέα, να υποβάλει αίτηση ακύρωσης κατά της 2363/20-05-2002 απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής στο αρμόδιο Δικαστήριο, καθώς και να παραστεί ενώπιόν του, προκειμένου να ακυρωθεί. Σημειώνεται ότι η υπόθεση προέκυψε μετά την από λάθος κήρυξη, ως αναδασωτέας (με την άνω απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας), έκτασης γης, η οποία ευρίσκετο εντός κοινόχρηστου χώρου και συγκεκριμένα στο πεζοδρόμιο της Λ. Διονύσου, στη συμβολή της με την οδό Κέδρων, επί της οποίας τοποθετήθηκε νόμιμα αναπηρικό περίπτερο, κατόπιν απόφασης του Νομάρχη Αν. Αττικής. Η αίτηση ακύρωσης, με αριθμό κατάθεσης 4239/2002, που ασκήθηκε, συζητήθηκε στις 02-12-2009 στο Ε’ τμήμα του Σ.τ.Ε.. Το Δήμο μας, πλέον, εκπροσώπησε ο Δικηγόρος Αθηνών Ιορδάνης Α. Προυσανίδης. Προτείνεται να επιβεβαιώσει η Δημαρχιακή Επιτροπή ότι νόμιμα το έπραξε, ορίζοντάς τον και αυτή ως πληρεξούσιο του Δήμου μας, με την εντολή να υποστηρίξει την πιο πάνω αίτηση ακύρωσης, εγκρίνοντας όλες τις σχετικές ενέργειές του.

   Μετά την ανάγνωση της εισήγησης και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η Δημαρχιακή Επιτροπή

Ομόφωνα
εγκρίνει – αποφασίζει


   Επιβεβαιώνει την εντολή που δόθηκε στο δικηγόρο Αθηνών Ιορδάνη Α. Προυσανίδη με την 78/2002 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της τότε Κοινότητας Δροσιάς, τον οποίο και διορίζει πληρεξούσιο του Δήμου, εγκρίνοντας τις ενέργειές του και την εκπροσώπηση από αυτόν του Δήμου, πλέον, στο Ε’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 02-12-2009.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 058/2009 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.


          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ               ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                         ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

                                         ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

                                         ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

       Ακριβές απόσπασμα
         Ο Πρόεδρος της
      Δημαρχιακής Επιτροπής





      Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

