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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 14/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής
 του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 046/2010

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση της με αρ. πρωτ. 3210/03-09-2010 εντολής του
         Αντιδημάρχου  Κου Διονυσίου Ζαμάνη προς τον δικηγόρο
         Κο Ιορδάνη Προυσανίδη  για σύνταξη γνωμοδότησης  και
         εισήγηση προς το Δ.Σ. για εξώδικο συμβιβασμό

   Στη Δροσιά, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 014/30-09-2010 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.).
   Μετά τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα -3-, άρχισε η συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.-Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, 2-Δημοπούλου Αδαμαντία,
          3.-Ζαμάνης Διονύσιος.  
ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Ουρανός Εμμανουήλ, 2.-Καραγιάννης Κων/νος, αν και
          νόμιμα είχαν κληθεί.

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την 13/08/2010, ο Κος Κων/νος Κοροβήλας, κατέθεσε στον Δήμο την με αρ. πρωτ. 2950/13-08-2010 αίτηση (συνοδευόμενη από: α)φωτογραφία του χαντακιού, β)αντίγραφο ημερήσιου δελτίου οχήματος Τροχαίας Κηφισιάς και γ)ένα (1) Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο Πώλησης ύψους 120,00 €), με την οποία ζητά την αποζημίωσή του.
   Ο Αντιδήμαρχος με την υπ’ αρ. 3210/03-09-2010 εντολή του (προς αποφυγήν δικαστικής εμπλοκής του Δήμου με τον αιτούντα, επί ζημία του Δήμου), ζήτησε από τον δικηγόρο Αθηνών Κο Ιορδάνη Προυσανίδη, να συντάξει σχετική με το θέμα γνωμοδότηση.
   Ο Κος Προυσανίδης, μας απέστειλε την από 03/09/2010 γνωμοδότησή του, με την οποία προτείνει τον εξώδικο συμβιβασμό, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται σε αυτήν.
   Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν, την παρ. 2 του άρθρου 86 και την παρ. 2η του άρθρου 103 του Ν.3463/06, προτείνεται:
 1.-Η έγκριση της υπ’ αρ. 3210/03-09-2010 εντολής του Αντιδημάρχου
 2.-Η έγκριση της από 05/03/2009 γνωμοδότησης του δικηγόρου Αθηνών Κου Ιορδάνη Προυσανίδη και η υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς του Δήμου με τον Κο Κων/νο Κοροβήλα.     
   Μετά την ανάγνωση της εισήγησης και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η Δημαρχιακή Επιτροπή

Ομόφωνα
εγκρίνει – αποφασίζει


 1.-Την υπ’ αρ. 3210/03-09-2010 εντολή του Αντιδημάρχου
 2.-Την από 05/03/2009 γνωμοδότηση του δικηγόρου Αθηνών Κου Ιορδάνη Προυσανίδη και την υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς του Δήμου με τον Κο Κων/νο Κοροβήλα.     

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 046/2010 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.


          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ            ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

                                      ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ




     Ακριβές Απόσπασμα  
      Ο Πρόεδρος της
    Δημαρχιακής Επιτροπής                  



    Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

