ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΚ8-Χ7Θ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 9ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Ξάνθης, της 26ης Ioυνίου 2013
Αριθ. απόφασης 163
Περίληψη
Εξουσιοδότηση νοµικού συµβούλου για άσκηση
έφεσης κατά της αρ. 34/2013 απόφασης
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης

Στην Ξάνθη και στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα σήµερα 26η Ιουνίου 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ξάνθης, ύστερα από την αριθµ.
πρωτ. 32326/20-06-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη ∆ηµητρίου (Αντιδηµάρχου
Ξάνθης), όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα µέλη της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 75
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 επτά (7) µέλη
δηλαδή:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Παρόντες
Μπένης ∆ηµήτριος (Πρόεδρος)
Σπυριδόπουλος Νικόλαος
Παπασταµατίου Γεώργιος
Τσεγγελίδης Ιωάννης
Πούλιος Χρήστος
Παπαδόπουλος Κυριάκος
∆ρεµσίζης Ιωάννης

Απόντες
1. Βορίδης ∆ηµήτριος
2. Καλογερής Κρίτων

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 28510/10-6-2013 εισήγηση
της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου Ξάνθης µε την οποία ζητείται, η εξουσιοδότηση της για άσκηση
έφεσης κατά της αρ. 34/2013 απόφασης Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (ειδική διαδικασία) και
υποστήριξη αυτής κατά την εκδίκασή της όποτε αυτή προσδιοριστεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξουσιοδοτεί τους Νοµικούς Συµβούλους του ∆ήµου Ξάνθης Λάµπρου Ιωάννη - Χατζηλιάδου Ελένη
ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, για την άσκησης έφεσης κατά της µε αριθµό 34/2013
απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης και υποστήριξη αυτής κατά την εκδίκασή της όποτε
αυτή προσδιοριστεί.
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……………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 163/2013.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Μπένης ∆ηµήτριος
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων µελών)
Ακριβές απόσπασµα
Ξάνθη 27-06-2013
Με εντολή
Η Γραµµατέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυροµάτη Αικατερίνη

