ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.3/02-02-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 33

Περίληψη
Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για παράσταση και
εκπροσώπηση του Δήμου Ξάνθης, ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ξάνθης στις 20-10-2021

Στην Ξάνθη, σήμερα 2 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.1925/291-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»,
τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του
ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ και το άρθρο 67 του
Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
6. Παπαδόπουλος Κυριάκος
3. Ελευθεριάδης Απόστολος
7. Παπαχρόνης Ιωάννης
4. Ζερενίδης Ιωάννης
8. Φανουράκης Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σταυρακάρας Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης και αφού εισηγήθηκε το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών, την αριθμ.πρωτ.1192/20-1-2021 αναφορά της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Σας υποβάλλω σε φωτοαντίγραφο την από 28-12-2020 (Αριθμός Μ.Ειδ.248/20) αγωγή της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις ΕΛΙΣΣΩ Α.Ε» , στρεφόμενης κατά του
Δήμου Ξάνθης.
Παρακαλώ να την εισάγετε στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης εξουσιοδότησης των
Νομικών Συμβούλων του Δήμου για την παράσταση και την εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, κατά την δικάσιμο της 20ης Οκτωβρίου 2021 ή σε κάθε νέα μετ΄ αναβολή
δικάσιμο για την αντίκρουση της από 28-12-2020 (Αριθμός Μ.Ειδ.248/20) αγωγή της ανώνυμης εταιρείας με
την επωνυμία «Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις ΕΛΙΣΣΩ Α.Ε.»
Ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Παπαχρόνης, δήλωσε παρών.
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη, να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξουσιοδοτεί, τους δικηγόρους του Δήμου Ξάνθης Λάμπρου Ιωάννη, Ξανθόπουλο Θωμά και Χατζηλιάδου
Ελένη, όπως από κοινού ή ο καθένας χωριστά, για την παράσταση και την εκπροσώπηση του Δήμου
Ξάνθης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, κατά την δικάσιμο της 20ης Οκτωβρίου 2021 ή σε
κάθε νέα μετ΄ αναβολή δικάσιμο για την αντίκρουση της από 28-12-2020 (Αριθμός Μ.Ειδ.248/20) αγωγή
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις ΕΛΙΣΣΩ Α.Ε.
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Εμμανουήλ Φανουράκης, εξαιρείται από τη συζήτηση και την
ψήφιση της εν λόγω απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.3463/2006.
…………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 8-2-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου
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