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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 01/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 003/2009

ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός δικηγόρου  για εκπροσώπηση του Δήμου  στο  28ο 
          Διοικ/κό Πρωτ/κείο Αθηνών την 20 Ιανουαρίου 2010, για
          τη συζήτηση της  από  16/05/2008  προσφυγής  των  κ.κ.
          α)Γεωργίας χήρας Γεωργίου Ξυδιά, β)Κωνσταντίνου  Ξυδιά
          του  Γεωργίου  και  γ)Παναγιώτη  Ξυδιά  του  Γεωργίου,
          μεταξύ των άλλων και κατά του Δήμου μας

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 001/05-01-2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 6 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.& Κ.).

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

  ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Κανείς.

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

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι κ.κ. α)Γεωργία χήρα Γεωργίου Ξυδιά, β)Κωνσταντίνος  Ξυδιάς του Γεωργίου και γ)Παναγιώτης Ξυδιάς του Γεωργίου, ιδιοκτήτες ενός οικοπέδου επιφανείας 353,52 τ.μ. στο Ο.Τ. 106 του Δήμου, με την από 16/05/2008 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 19799/2008 προσφυγή τους προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, μεταξύ των άλλων και κατά του Δήμου μας, ζητούν: α)να αναγνωρισθεί ως αυτοδίκαια επελθούσα λόγω παρέλευσης μεγάλου χρόνου, η άρση της αρξάμενης και μη συντελεσθείσας απαλλοτρίωσης τμήματος συνολικού εμβαδού 117 τ.μ. ή όσο είναι εκ της εφαρμογής σχεδίων πόλεως στον Δήμο μας και συγκεκριμένα για την διάνοιξη της οδού Βάρναλη, β)να αναγνωρισθεί ως αυτοδίκαια επελθούσα η άρση του χαρακτηρισμού του Ο.Τ. 106, ως χώρος παιδικής χαράς, τουλάχιστον κατά το τμήμα αυτού όπου εμπεριέχεται η ιδιοκτησία τους και γ)να ακυρωθεί η άρνηση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του Νομάρχη της Ν.Α.Α.Α., καθώς και η σιωπηρή άρνηση του Δήμου μας να προβούμε στις δέουσες ενέργειες για την αποδέσμευση της ιδιοκτησίας τους, εκ της αυτοδίκαιας επελθούσας άρσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης επ’ αυτής και της αυτοδικαίως επελθούσας άρσης του χαρακτηρισμού του Ο.Τ. 106 ως χώρου παιδικής χαράς, τουλάχιστον κατά το μέρος αυτού όπου εμπεριέχεται η ιδιοκτησία τους, καθώς και να ακυρωθεί κάθε άλλη πράξη ή παράλειψή τους συναφής με τη ρητή άρνηση των δύο πρώτων και τη σιωπηρή άρνηση του Δήμου μας.
   Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει και προτείνεται:
 1.Να ορίσουμε τον δικηγόρο Αθηνών Κο Ιορδάνη Προυσανίδη, προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο στο δικαστήριο της 20/01/2010 ή σε οποιονδήποτε άλλο μετ’ αναβολή χρόνο. Επίσης εφ’ όσον παραστεί ανάγκη και απαιτηθεί να απευθυνθεί, εκπροσωπώντας τον Δήμο, σε κάθε αρμόδια διοικητική Αρχή, στην κατεύθυνση διατήρησης και μη απώλειας του κοινόχρηστου υπ’ όψιν χώρου.
 2.Να εγκρίνουμε δαπάνη μέχρι 1.500,00 € επ’ ονόματι του Κου Ιορδάνη Προυσανίδη, για την παράστασή του στη συζήτηση της 20/01/2010 και
 3.Να ψηφίσουμε την πίστωσή της στον Κ.Α.: 00.6111.
  Μπάρμπας Βασίλειος: Συμφωνώ με την προϋπόθεση ότι αφού οι χώροι είναι αναγκαίοι για το καλό των κατοίκων να απαλλοτριωθεί, αφού προηγουμένως οι ενδιαφερόμενοι αποζημιωθούν για την ιδιοκτησία τους, σύμφωνα με τους νόμους. 
  Καραγιάννης Κων/νος: Συμφωνώ με την εισήγηση.
  Δημοπούλου Αδαμαντία: Συμφωνώ με την εισήγηση.
  Ζαμάνης Διονύσιος: Συμφωνώ με την εισήγηση.
   Μετά την ανάγνωση της εισήγησης και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η Δημαρχιακή Επιτροπή

Ομόφωνα
αποφασίζει - εγκρίνει 

 1.-Τον διορισμό του δικηγόρου Αθηνών Κου Ιορδάνη Προυσανίδη, προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο στο 28ο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών που θα συνεδριάσει στην αίθουσά του (Α’ όροφος Α1) την 20/01/2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 ή σε οποιονδήποτε άλλο μετ’ αναβολή χρόνο, κατά τη συζήτηση της προσφυγής των κ.κ.  α)Γεωργία χήρα Γεωργίου Ξυδιά, β)Κωνσταντίνος  Ξυδιάς του Γεωργίου και γ)Παναγιώτης Ξυδιάς του Γεωργίου μεταξύ των άλλων και κατά του Δήμου μας. Επίσης εφ’ όσον παραστεί ανάγκη και απαιτηθεί να απευθυνθεί, εκπροσωπώντας τον Δήμο, σε κάθε αρμόδια διοικητική Αρχή, στην κατεύθυνση διατήρησης και μη απώλειας του κοινόχρηστου υπ’ όψιν χώρου.
 2.-Δαπάνη μέχρι ποσού 1.500,00 € επ’ ονόματί του και
 3.-Να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 00.6111.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 003/2010 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

                                         ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

       Ακριβές απόσπασμα
         Ο Πρόεδρος της
      Δημαρχιακής Επιτροπής





      Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

