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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 04/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 011/2010

ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο αρμόδιο
          Δικαστήριο  και  κατάθεση  αίτησης αναγνώρισής  του  ως
          δικαιούχου, του  ποσού που κατέθεσε υπέρ  του Δήμου στο
          Τ.Π.&Δ. η Κα Ευαγγελία Παπαστεφανίδου

   ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Λόγω ανάγκης συντόμευσης της διαδικασίας είσπραξης των χρημάτων, που δικαιούται ο Δήμος από το Τ.Π.&Δ. ως νόμιμος δικαιούχος, βάσει της υπ’ αρ. 5969/2009 απόφασης του Εφετείου Αθηνών

    Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 05η του μήνα Μαρτίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 004/01-03-2010 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.-Ουρανός Εμμανουήλ.
  ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Κανείς.

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

   Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους Συμβούλους ότι υπάρχει ένα κατεπείγον θέμα, που πρέπει να συζητηθεί προ ημερήσιας διάταξης. Ομόφωνα εγκρίθηκε το κατεπείγον του θέματος.

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Εφετείο Αθηνών, με την 5969/2009 απόφασή του, όρισε το ποσό των 660,00 € το τ.μ. ως τιμή μονάδας, της γης που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία Ευαγγελίας Παπαστεφανίδου. Δικαιούχος αποζημίωσης είναι ο Δήμος Δροσιάς. Η υπόχρεη σε αποζημίωση κατέθεσε το ποσό στο Τ.Π.&Δ.. Ο Δήμος ζήτησε να εισπράξει τα χρήματα. Το Τ.Π.&Δ. αρνήθηκε να τα καταβάλει. Αξίωσε δικαστική απόφαση αναγνώρισης δικαιούχου.
   Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν το άρθρο 103 του Ν.3463/06, προτείνεται:
 1.-Να ορισθεί ο δικηγόρος Αθηνών Κος Ιορδάνης Προυσανίδης, προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο και καταθέσει αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο, ώστε ο Δήμος να αναγνωρισθεί ως δικαιούχος του άνω ποσού.
 2.-Να εγκριθεί δαπάνη 1.000,00 € επ’ ονόματί του και
 3.-Να ψηφιστεί την πίστωση της δαπάνης 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 Ιορδάνη Προυσανίδη, προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο και καταθέσει αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο, ώστε ο Δήμος να αναγνωρισθεί ως δικαιούχος του ποσού που κατέθεσε στο Τ.Π.&Δ. η Κα Ευαγγελία Παπαστεφανίδου και αφορά αποζημίωση για προσκύρωση τμήματος γης, κατόπιν της υπ’ αρ. 5969/2009 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
 2.-Να εγκριθεί δαπάνη 1.000,00 € επ’ ονόματί του και
 3.-Να ψηφιστεί την πίστωσή της δαπάνης στον Κ.Α.: 00.6111.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 011/2010 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

                                         ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

       Ακριβές απόσπασμα
         Ο Πρόεδρος της
      Δημαρχιακής Επιτροπής





      Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

