ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 7ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 2ας Απριλίου 2012

Αριθ. απόφασης 124

Περίληψη
Εξουσιοδότηση για
άσκηση αίτησης αναίρεσης
ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της απόφασης
399/2011 του Τριμελούς Εφετείου Θράκης

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 2 Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρο υ της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), αριθ. πρωτ. 23106/28-03-12,
όπου επιδόθηκε κανονικά στο ν καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 7 5 του Ν.
3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν
σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη
δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
1. Τσεγγελίδης Ιωάννης
2. Βασιλούδης Ηλίας
3. Πούλιος Χρίστος
4. Παπασταματίου Γεώργιος
5. Δρεμσίζης Ιωάννης
6. Κυριακίδης Αλέξανδρος
7. Μπεκτές Σαμπρή
8. Καλογερής Κρίτων
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το ()
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ 19994/14-03-2012 αναφορά της
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
Παρακαλώ να εισάγετε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης εξουσιο δότησης των
Νομικών Συμβούλων του Δήμου για την άσκηση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της
απόφασης 3 9 92/ 0 1 1το υ Τριμελούς Εφετείου Θράκης, που αφορά την αγωγή που άσκησαν οι: Λοϊζίδου
Μαρίνα και λοιποί 1 6 κατά του Δήμου Ξάνθης επίσης παράσταση στην συζήτηση του ανωτέρω ένδικου
μέσου υπερασπίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου Ξάνθης με κάθε νόμιμο μέσο.
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξουσιοδοτεί τους δικηγόρους του Δήμου Ξάνθης κ. Λάμπρου Ιωάννη & Χατζηλιάδου Ελένη, για την
εκπροσώπηση του Δήμου στον Άρειο Πάγο για την άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της απόφασης
399/2011 και παράσταση κατά τη συζήτηση υπερασπίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου με κάθε νόμιμο
μέσο.
ο

………………………………………………………………………………………….......................................................................

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 124/2012.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 03-04-12
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Κακίση Κ. Μαρία

