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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 4ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ

Αριθμός απόφασης 18/2018

Στις 13 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 4η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής
Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους,
όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 07/02/2018

Σύνολο μελών :   3

Παρόντες :          3     Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Καπλάνης – μέλος

Απόντες :            0     Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το  1ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για ανάθεση εργασίας σε δικηγόρο σχετικά με
την άσκηση των απαιτούμενων ένδικων βοηθημάτων (ανακοπή και αναστολή εκτέλεσης και οτιδήποτε
απαιτείται) κατά της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου που επισπεύδει η Κυριακή Ασλανίδου με βάση το α΄
εκτελεστό απόγραφο της υπ΄αριθ.1083/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία
Μισθωτικών Διαφορών)» και λέει τα εξής:

Στις 04.12.2018 μας κοινοποιήθηκε κατασχετήριο εις χείρας τρίτου που επισπεύδει η Κυριακή Ασλανίδου με βάση το α΄
εκτελεστό απόγραφο της υπ΄αριθ.1083/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μισθωτικών
Διαφορών). Ο Σύνδεσμος πρέπει να προβεί στην άσκηση των απαιτούμενων ενδίκων βοηθημάτων (ανακοπή και αναστολή
εκτέλεσης και οτιδήποτε άλλο απαιτείται).
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνω να ληφθεί σήμερα απόφαση και να αναθέσουμε στο Δικηγόρο Αθηνών, κ.
Βουδούρη Αντώνη του Γεωργίου με ΑΜ ΔΣΑ 8818, να προβεί σε όποιες ενέργειες απαιτούνται σχετικά με τα ως άνω.
Εγκρίνουμε δε, τις μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσες από τον εν λόγω δικηγόρο ενέργειες προς διεκπεραίωση του ανωτέρω
σκοπού.        

Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου θα βαρύνει τον ΚΑ 00/6111 "Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων"  του
προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2017.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'), όπως ισχύουν
2. Την υπ' αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ) 
3. Την υπ' αριθ. 22/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί:  "Ψήφιση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2018"
(ΑΔΑ:Ψ24ΨΟΡΕΓ-3ΥΑ) που  εγκρίθηκε με το 109224/38463/18.01.2018  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
(αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 180/18.01.2018) όπως ισχύει. 
4. Το υπ΄αριθ.12/4.1.2018 (πρωτ.ΑΣΔΑ) κατασχετήριο εις χείρας τρίτων
5. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Βουδούρη  Αντώνιο του Γεωργίου, με ΑΜ ΔΣΑ 8818, να προβεί στη άσκηση των
απαιτούμενων ενδίκων βοηθημάτων (ανακοπή και αναστολή εκτέλεσης και οτιδήποτε απαιτείται) κατά της κατάσχεσης
εις χείρας τρίτου που επισπεύδει η Κυριακή Ασλανίδου με βάση το α΄ εκτελεστό απόγραφο της υπ΄αριθ.1083/2016
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών)

Εγκρίνει τις μέχρι τώρα πραγματοποιήθεισες απο τον εν λόγω δικηγόρο ενέργειες, προς διεκπεραίωση του ανωτέρω
σκοπού.

Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου θα βαρύνει τον ΚΑ 00/6111 "Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων" του
προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2017.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 18/2018 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

 

ΑΔΑ: 788ΚΟΡΕΓ-Τ8Ω



Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι 13/02/2018

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου
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