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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 17/2009 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 056/2009

ΘΕΜΑ 3ο : Ανάθεση σε δικηγόρο να γνωμοδοτήσει επί αιτήματος
          της Κας Παπαδοπούλου Αλεξάνδρας

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 02η 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. 017/27-11-2009 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 πέντε (5), άρχισε η συνεδρίαση.

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

  ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Κανείς.

  Πρόεδρος: Στο υπ’ αρ. 461/Δ’/30-08-1990 Φ.Ε.Κ., δημοσιεύτηκε η υπ’ αρ. 21770/Π-497/9-8-1990 απόφαση του Νομάρχη Αν. Αττικής περί «Αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δροσιάς Αν. Αττικής».
   Στο εν λόγω Φ.Ε.Κ., μεταξύ των άλλων ρυθμίσεων, περιλαμβάνεται και ο χαρακτηρισμός ενός οικοπέδου 300 τ.μ. στο Ο.Τ. 103 ως χώρος Παιδικής Χαράς, το οποίο σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης του ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, στην Κα Αλεξάνδρα χήρα Ευθυμίου Παπαδοπούλου.
   Την 27/11/2009 η Κα Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου αίτηση, με την οποία ζητά να συντελεστεί η απαλλοτρίωση του άνω οικοπέδου της εξωδικαστικά, προτείνοντας ως τίμημα αποζημίωσης 750,00 € ανά τ.μ.
   Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το άρθρο 103 του Κ.Δ.Κ., προτείνεται:
 1.-Να αναθέσουμε στον δικηγόρο Αθηνών Κο Ιορδάνη Προυσανίδη, να συντάξει σχετική γνωμοδότηση επί του αιτήματος της αιτούσας
 2.-Να εγκρίνουμε δαπάνη 1.000,00 € επ’ ονόματι του δικηγόρου Κου Ιορδάνη Προυσανίδη ως αμοιβή για τη σύνταξη της γνωμοδότησης αυτής και
 3.-Να ψηφίσουμε την πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 00.6111.

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

Ομόφωνα
εγκρίνει - αποφασίζει

 1.-Να ανατεθεί στον δικηγόρο Αθηνών Κο Ιορδάνη Προυσανίδη, η σύνταξη σχετικής γνωμοδότησης επί του αιτήματος της Κας Παπαδοπούλου Αλεξάνδρας,

 2.-Να εγκριθεί δαπάνη 1.000,00 € επ’ ονόματι του δικηγόρου Κου Ιορδάνη Προυσανίδη ως αμοιβή για τη σύνταξη της γνωμοδότησης αυτής και
 3.-Να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 00.6111.


   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 056/2009 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.
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