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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 08/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 027/2010

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός δικηγόρου  για εκπροσώπηση του Δήμου  στο 
         Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου την Πέμπτη 13 Μαΐου 2010,
         για τη συζήτηση της από 23/02/2010 αγωγής της Κας
         Μελέτη θεοδώρας, κατά του Δήμου Δροσιάς

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26η του μήνα Απριλίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 008/22-04-2010 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.

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στη συνεδρίαση της Πέμπτης 13/05/2010 του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, θα συζητηθεί η από 23/02/2010 αγωγή με αριθμό κατάθεσης 351/10, που κατέθεσε η Κα Μελέτη Θεοδώρα κατά του Δήμου μας.
   Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν το άρθρο 103 του Ν.3463/06, προτείνεται:
 1.-Να διοριστεί ο δικηγόρος Αθηνών Κος Ιορδάνης Προυσανίδης, προκειμένου να παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο μας, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής ή σε οποιονδήποτε άλλο μετ’ αναβολή χρόνο
 2.-Να εγκριθεί δαπάνη μέχρι ποσού 1.000,00 € επ’ ονόματι του δικηγόρου Αθηνών Κου Ιορδάνη Προυσανίδη και
 3.-Να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 00.6111.
 Μπάρμπας Βασίλειος: Γενικά, όπως πολλές φορές έχω αναφερθεί σε τέτοιου είδους θέματα, είμαι κατά της διαμάχης και επομένως και της ανάθεσης υποθέσεων σε δικηγόρους. Αν η παραπάνω κυρία δικαιούται τα παραπάνω ποσά να της δοθούν. Όπως είπα είμαι κατά των δικηγόρων και ως εκ τούτου καταψηφίζω την εισήγηση.
 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

Κατά πλειοψηφία
Με ψήφους τέσσερις (4) υπέρ: των κ.κ. Αβραάμ Πασιπουλαρίδη, Κων/νου Καραγιάννη, Διονυσίου Ζαμάνη και Αδαμαντίας Δημοπούλου 
 και μίας (1) κατά: του Κου Βασίλειου Μπάρμπα
αποφασίζει – εγκρίνει




 1.-Τον διορισμό του δικηγόρου Αθηνών Κου Ιορδάνη Προυσανίδη, προκειμένου να παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο μας στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου την Πέμπτη 13/05/2010, κατά τη συζήτηση της εκδίκασης της από 23/02/2010 αγωγής (αρ. κατάθ. 351/2010) που κατέθεσε η Κα Μελέτη Θεοδώρα, κατά του Δήμου μας ή σε οποιονδήποτε άλλο μετ’ αναβολή χρόνο
 2.-Δαπάνη μέχρι ποσού 1.000,00 € επ’ ονόματι του δικηγόρου Αθηνών Κου Ιορδάνη Προυσανίδη και
 3.-Να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 00.6111.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 027/2010 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

