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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 15/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 051/2010

ΘΕΜΑ 2Ο: Αγορά-αποζημίωση του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού
         Κύπρου αρ. 3, στο Ο.Τ. 103  του Δήμου,  ιδιοκτησίας Κας
         Αλεξάνδρας  Μολφέτα,  το οποίο χαρακτηρίστηκε  ως χώρος
         Παιδικής Χαράς  με  την  υπ’  αρ.  34932/Π1120/21-12-92
         Απόφαση  του Νομάρχη  Αν.  Αττικής που δημοσιεύτηκε στο
         υπ’ αρ.  1391/Δ’/31-12-92 Φ.Ε.Κ.. Ορισμός δικηγόρου για
         έλεγχο  τίτλων και παράστασή του  κατά την υπογραφή του
         συμβολαίου

   Στη Δροσιά, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η 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. 015/15-10-2010 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 -5-, άρχισε η συνεδρίαση.

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

  ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Με την υπ’ αρ. 78/2010 απόφαση του Δ.Σ., αποφασίστηκε η αγορά-αποζημίωση του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Κύπρου αρ. 3, στο Ο.Τ. 103 του Δήμου, ιδιοκτησίας Κας Αλεξάνδρας Μολφέτα, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως χώρος Παιδικής Χαράς με την υπ’ αρ. 34932/Π1120/21-12-92 απόφαση του Νομάρχη Αν. Αττικής που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αρ. 1391/Δ’/31-12-92 Φ.Ε.Κ., έναντι ποσού 161.573,00 €, που αντιστοιχεί στην τρέχουσα αντικειμενική αξία και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου.
   Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον Ν.3463/06, προτείνεται:
 1.-Ο ορισμός του δικηγόρου Αθηνών Κου Ιορδάνη Προυσανίδη, προκειμένου, να ελέγξει τους τίτλους του υπό αγορά-αποζημίωση ακινήτου καθώς και να παραστεί κατά την υπογραφή του συμβολαίου.
 2.-Να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης των 161.573,00 €, επ’ ονόματι της Κας Αλεξάνδρας Μολφέτα για την αγορά-αποζημίωση του ακινήτου της, στον Κ.Α.: 00.7111.0007.
 3.-Να εγκριθεί δαπάνη 2.000,00 € επ’ ονόματι του δικηγόρου Αθηνών Κου Ιορδάνη Προυσανίδη για τον έλεγχο των τίτλων του υπό αγορά-αποζημίωση του ακινήτου και την παράστασή του κατά την υπογραφή του συμβολαίου και να ψηφιστεί η πίστωσή 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 Ιορδάνη Προυσανίδη, προκειμένου, να ελέγξει τους τίτλους του υπό αγορά-αποζημίωση ακινήτου καθώς και να παραστεί κατά την υπογραφή του συμβολαίου, έναντι συνολικής αμοιβής 2.000,00 € και να ψηφιστεί η πίστωσή της στον Κ.Α.: 00.6111 και
 2.-Να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης των 161.573,00 €, επ’ ονόματι της Κας Αλεξάνδρας Μολφέτα για την αγορά-αποζημίωση του ακινήτου της, στον Κ.Α.: 00.7111.0007.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 051/2010 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ
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