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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 10/2009 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής


Αρ. Απόφασης : 034/2009

 
ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  του  Δήμου  στο
          Ειρηνοδικείο  Αμαρουσίου, την  Πέμπτη 24  Σεπτεμβρίου
          2009,  κατά  τη συζήτηση  της αγωγής  της Κας  Μελέτη
          Θεοδώρας κατά του Δήμου μας


   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η του μήνα Αυγούστου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 010/03-08-2009 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 6 του Ν.3463/06 (νέος Κ.Δ.& Κ.).
   Μετά τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), άρχισε η συνεδρίαση.


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

  ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Ζαμάνης Διονύσιος, αν και νόμιμα είχε κληθεί.

 
  Πρόεδρος: Στη συνεδρίαση της Πέμπτης 24/09/2009 του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, θα συζητηθεί η από 06/11/2008 αγωγή με αριθμό κατάθεσης 1136/08, που κατέθεσε η Κα Μελέτη Θεοδώρα κατά του Δήμου μας.
   Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται:
 1.-Ο διορισμός του δικηγόρου Αθηνών Κου Ιορδάνη Προυσανίδη, προκειμένου να παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο μας, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής ή σε οποιονδήποτε άλλο μετ’ αναβολή χρόνο
 2.-Η έγκριση δαπάνης μέχρι ποσού 1.000,00 € επ’ ονόματι του δικηγόρου Αθηνών Κου Ιορδάνη Προυσανίδη και
 3.-Η ψήφιση της πίστωσής της στον Κ.Α.: 00.6111.

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

Ομόφωνα
αποφασίζει – εγκρίνει

  1.-Τον διορισμό του δικηγόρου Αθηνών Κου Προυσανίδη Ιορδάνη, προκειμένου να παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο μας στο Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου την Πέμπτη 24/09/2009, κατά τη συζήτηση της εκδίκασης της από 06/11/2008 αγωγής (αρ. κατάθ. 1136/08), που κατέθεσε η Κα Μελέτη Θεοδώρα κατά του Δήμου μας, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο μετ’ αναβολή χρόνο
  2.-Δαπάνη μέχρι ποσού 1.000,00 € επ’ ονόματι του Κου Προυσανίδη Ιορδάνη και
  3.-Την ψήφιση της πίστωσής της στον Κ.Α.: 00.6111.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 034/2009 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.


          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ               ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                         ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
   
                                         ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



       Ακριβές απόσπασμα
         Ο Πρόεδρος της
      Δημαρχιακής Επιτροπής





      Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

