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Αµπελόκηποι 4/3/2013

Αριθ. Απόφασης 031/2013
Θέµα: Χορήγηση εξουσιοδότησης στον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου κο Χρίστογλου Αντώνη όπως
παραστεί και εκπροσωπήσει το ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης :
• Για παράσταση στο ∆ιοικ. Εφετείο Θεσ/νίκης στις 21-2-2013 για αντίκρουση αίτησης
ακύρωσης της εταιρείας « ΑΛΜΑ ΑΕ» κατά του ∆ήµου µας.
• Για παράσταση στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης στις 26-2-2013 για υποστήριξη
ανακοπής του ∆ήµου µας κατά Μαγριώτη.
• Για παράσταση στις 4-3- 2013 στο Εφετείο Θεσ/νίκης όπου εκδικάζεται αίτηση καθορισµού
οριστικής τιµής µονάδας ακινήτου του ∆ήµου µας και της ΟΣΚ ΑΕ κατά της υπο πτώχευση
εταιρείας «ZENITH ΑΕ» και στην αντίθετη αίτηση που συνεκδικάζεται.
• Να παραστεί στις 6-3- 2013 στο ε’ τµήµ. του ΣτΕ (αριθ. κατάθεσης 3047/10) για υποστήριξη
αίτησης ακύρωσης του ∆ήµου µας κατά «ZENITH ΑΕ»
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 4ην του µήνα Μαρτίου του έτους
2013 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 9η πµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική
συνεδρίαση µετά από την 3245/28-2-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον
καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν.
3852/10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9
µελών παρόντες ήταν:
α) Αποστολίδου Μαρία, πρόεδρος β) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος γ) Καραλιόπουλος Σωτήρης,
µέλος δ) Γρούγιος Ηλίας, µέλος ε), Σιώπης Κων/νος, µέλος στ) Μεζίκης Βασίλειος, µέλος ζ) Σάββα
Αικατερίνη, µέλος
Απόντες: Λεµονίδου ∆έσποινα, Κατσαρός Ιωάννης.
Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο έκτ.θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι θα
πρέπει να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου κο Χρίστογλου Αντώνη
όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης :
• Για παράσταση στο ∆ιοικ. Εφετείο Θεσ/νίκης στις 21-2-2013 για αντίκρουση αίτησης
ακύρωσης της εταιρείας « ΑΛΜΑ ΑΕ» κατά του ∆ήµου µας.
• Για παράσταση στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης στις 26-2-2013 για υποστήριξη
ανακοπής του ∆ήµου µας κατά Μαγριώτη.
• Για παράσταση στις 4-3- 2013 στο Εφετείο Θεσ/νίκης όπου εκδικάζεται αίτηση καθορισµού
οριστικής τιµής µονάδας ακινήτου του ∆ήµου µας και της ΟΣΚ ΑΕ κατά της υπο πτώχευση
εταιρείας «ZENITH ΑΕ» και στην αντίθετη αίτηση που συνεκδικάζεται.
• Να παραστεί στις 6-3- 2013 στο ε’ τµήµ. του ΣτΕ (αριθ. κατάθεσης 3047/10) για υποστήριξη
αίτησης ακύρωσης του ∆ήµου µας κατά «ZENITH ΑΕ»
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, το άρθρο 72 παρ ιγ του Ν. 3852/10)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Οµόφωνα
Α). Εγκρίνει την χορήγηση εξουσιοδότηση στον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου κο Χρίστογλου Αντώνη
όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης :
• Για παράσταση στο ∆ιοικ. Εφετείο Θεσ/νίκης στις 21-2-2013 για αντίκρουση αίτησης
ακύρωσης της εταιρείας « ΑΛΜΑ ΑΕ» κατά του ∆ήµου µας.
• Για παράσταση στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης στις 26-2-2013 για υποστήριξη
ανακοπής του ∆ήµου µας κατά Μαγριώτη.
• Για παράσταση στις 4-3- 2013 στο Εφετείο Θεσ/νίκης όπου εκδικάζεται αίτηση καθορισµού
οριστικής τιµής µονάδας ακινήτου του ∆ήµου µας και της ΟΣΚ ΑΕ κατά της υπο πτώχευση
εταιρείας «ZENITH ΑΕ» και στην αντίθετη αίτηση που συνεκδικάζεται.
• Να παραστεί στις 6-3- 2013 στο ε’ τµήµ. του ΣτΕ (αριθ. κατάθεσης 3047/10) για υποστήριξη
αίτησης ακύρωσης του ∆ήµου µας κατά «ZENITH ΑΕ»
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 31/2013
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
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Ακριβές Απόσπασµα
Ο Ειδικός Γραµµατέας

Η Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Αποστολίδου Μαρία

