ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.8/25-4-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 90

Περίληψη
Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για παράσταση και
εκπροσώπηση του Δήμου Ξάνθης ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ξάνθης στις 2 Μαΐου 2018

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 25 Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.12023/20-4-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κυριάκου Παπαδόπουλου
(Αντιδημάρχου 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 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
4) Μποζ Ραμαδάν
2) Μυλωνάς Γεώργιος
5) Παρτσαλίδου Δέσποινα
3) Μπαντάκ Σιαμπάν
6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λύρατζης Πασχάλης
3. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
2. Ηλιάδης Θωμάς
4. Καρά Αχμέτ
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Κοινωνία Δημοτών
Εμμανουήλ Φανουράκης.
Γίνεται μνεία ότι στην ο δημοτικός σύμβουλος Αναστάσιος Θεοδωρίδης ενημέρωσε εγκαίρως τον
Πρόεδρο για την απουσία του και στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Δέσποινα
Παρτσαλίδου
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
και αφού εισηγήθηκε το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.11562/18-4-2018 εισήγηση της δικηγόρου του Δήμου Ελένης Χατζηλιάδου, η οποία έχει ως
εξής:
«Σας υποβάλλω σε φωτοαντίγραφο την από 11-4-2018 (Αριθ. ΑΣΦ.118/18) Αίτηση των Σεφερίδη
Παντελή & 17 λοιπών, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης 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 ης
την εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, κατά την δικάσιμο της 2 Μαΐου 2018 ή σε κάθε νέα μετ΄ αναβολή
δικάσιμο για την αντίκρουση της από 11-4-2018 (Αριθ. ΑΣΦ.118/18) αίτησης των Σεφερίδη Παντελή &
17 λοιπών καθώς και να εγκρίνετε την παράστασή μας κατά την εκδίκαση της προσωρινής διαταγής στις
11-4-2018».
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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, κατά την δικάσιμο της 2ης Μαΐου 2018 ή
σε κάθε νέα μετ΄ αναβολή δικάσιμο για την αντίκρουση της από 11-4-2018 (Αριθ. ΑΣΦ.118/18) αίτησης
των Σεφερίδη Παντελή & 17 λοιπών καθώς και την παράστασή τους κατά την εκδίκαση της προσωρινής
διαταγής στις 11-4-2018.
Ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Μυλωνάς ψήφισε Λευκό.
………………………………………………………………………………………………… ……………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 30-4-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

