ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 9ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
19ης Ιουνίου 2015
Αριθ. απόφασης

124
Περίληψη
Εξουσιοδότηση των Νομικών Συμβούλων του
Δήμου για άσκηση έφεσης κατά της
υπ΄αριθ.63/2015 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Κομοτηνής.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 19 Ιουνίου
2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 25602/15-06-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος Ξάνθης), η
οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα
της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6) μέλη δηλαδή:

Παρόντες

Απόντες

1.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
2.Κων/νος Τριανταφυλλίδης
3.Ερκάν Κίρατζη
4.Σιαμπάν Μπαντάκ
5.Απόστολος Αγκόρτζας
6.Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης

1.Τοπ Ισμέτ
2.Αθανάσιος Ξυνίδης
3.Αλεξία Γκιρτζίκη

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
αφού εισηγήθηκε το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών της
υπ΄αριθ. 23828/03-06-2015 αναφορά της Νομικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
Σας διαβιβάζω τ ην υπ ΄ αρ ιθμ. 63/2015 απόφαση του Διοικητ ικού
Πρωτοδικείο Κομοτηνής που αφορά την αγωγή με χρονολογία κατάθεσης
12- 05-2010 των 1)Παυλίδου Χρ ιστ ίνα χήρα Ιακώβου, 2) Παυλίδη Παύλου
του Ιακώβου και 3) Παυ λίδη Πέτρου του Ιακώβου,
παρακαλώ να την
εισάγετε
στην
Οικονομική
Επ ιτ ροπή
για
την
λήψη
απόφασης
εξουσιοδότησης των Νομικών Συμβούλων του Δήμου περί άσκησης έφεσης
κατ΄ αυτής και υποστήριξη αυτ ής κατά την εκδίκαση της.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
1. Την υπ΄αριθ. 63/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής
(Τριμελές).
2. Την υπ΄αριθ. 23828/03-06-2015 αναφορά της νομικής υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξουσιοδοτεί τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου Ξάνθης Χατζηλιάδου
Ελένη, Ιωάννη Λάμπρου να παραστούν και να εκπροσωπήσουν το Δήμο Ξάνθης
ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Κομοτηνής (Τριμελές), για την άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αριθ. 63/2015 απόφασης
του Διοικητικού Πρωτοδικείου ή σε κάθε νέα μετ΄ αναβολή δικάσιμο για την
υποστήριξη και εκδίκαση της.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 124/2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

Τα μέλη

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 23 Ιουνίου 2015
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

