ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΗΛΕΘΑ
ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ
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Από ην πξαθηηθό ηεο 11εο ζπλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, έηνπο 2011.
Αριθμός Απόθαζης :71
ΠΕΡΘΛΗΦΗ
ΘΕΜΑ: «νξηζκόο δηθεγόξνπ γηα ππόζεζε ηνπ Γήκνπ».
Σηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ , ζήκεξα
ηελ 16ε ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 12: 00 κ.κ. ζπλήιζε
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ ,
κεηά από ηελ ΑΠ 5359/09-05-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πνπ
επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7 ) κειώλ ηεο
βξέζεθαλ παξόληα θαη ηα επηά (7 ), ήηνη :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1) Μπαλιούκος Διονύζιος , Πρόεδρος
2) Καρανηώνης Παναγιώηης
3) Κωζηόποσλος Γεώργιος
4) Υειμώνας Ανδρέας
5) Γεωργιλές Γεώργιος
6) Νικολακόποσλος Γεώργιος
7) Γεωργακόποσλος Μιληιάδης

ΑΠΟΝΣΕ
Οσδείς

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε απαξηίαο θαη
κε ηελ παξνπζία ησλ Αληηδεκάξρσλ θ.θ. Γάγθαξε Ισάλλε, Γηακαληόπνπινπ Βαζίιε
θαη Κσζηόπνπινπ Αζαλαζίνπ, θαζώο θαη ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Καξάκπεια
Νηθόιανπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη
εηζεγήζεθε ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο εμήο:
«Κύξηνη Σπλάδεξθνη,
Σαο γλσξίδσ όηη ηελ 10-5-2011 ην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Πύξγνπ καο
παξέδσζε ζην Γήκν καο θιήζε γηα ηελ εθδίθαζε ηεο κε αξηζκό πξάμεο θαηαρώξεζεο
αγσγήο 51/30-5-2006 ησλ 3 ππαιιήισλ ηνπ πξώελ Γήκν Αλδξίηζαηλαο: Καηζηέξε
Πέηξνπ, Πιαηή Δπάγγεινπ θαη Σθνπληδνύξε Αιέμαλδξνπ, θαηά ηνπ Γήκνπ
Αλδξίηζαηλαο, ζήκεξα Γήκνο Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ. Οη σο άλσ ππάιιεινη κε
ηελ αγσγή απηή δηεθδηθνύλ από ην Γήκν ρξεκαηηθέο παξνρέο
, επίδνκα 176 €
κεληαίσο.
Η σο άλσ αγσγή εθδηθάδεηαη από ην αξκόδην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν
Πύξγνπ ηελ 20-10-2011.
Πξέπεη λα πξνζιάβνπκε πιεξεμνύζην δηθεγόξν πξνθεηκέλνπ λα παξαζηεί ζηε
δηθάζηκν ηεο 20-10-2011 ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Πύξγνπ , θαζώο θαη
ζε θάζε κεηαλαβνιή απηήο , γηα λα εθπξνζσπήζεη θαη λα ππεξαζπηζηεί ηα
ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν 3852/2010.
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Πξνηείλνπκε ηελ αλάζεζε ηεο ππόζεζεο ζην δηθεγόξν Πύξγνπ θ. Φελόπνπιν
Νηθόιαν.
Σηε ζπλέρεηα , ν Πξόεδξνο δήηεζε από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ
ζρεηηθά.
Η Οικονομική Επιηροπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:
1) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010
2) Τελ κε αξηζκό πξάμεο θαηαρώξεζεο 51/30-5-2006 αγσγή θαηά ηνπ Γήκνπ
3) Τελ θιήζε ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ πνπ επηδόζεθε ζην
Γήκν ηελ 10-5-2011
4) Τα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ
1) Πξνζιακβάλεη - δηνξίδεη ζπλήγνξν ππεξάζπηζεο ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –
Κξεζηέλσλ ην δηθεγόξν Πύξγνπ θ. Φελόπνπιν Νηθόιαν, ζηνλ νπνίν δίδεη ηελ εηδηθή
εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα λα παξαζηαζεί ηελ 20ε Οθησβξίνπ 2011 ελώπηνλ ηνπ
Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Πύξγνπ, σο ζπλήγνξνο ππεξάζπηζεο ηνπ
Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ ζηελ εθδίθαζε ηεο από κε αξηζκό πξάμεο 51/30-52006 αγσγήο ησλ ππαιιήισλ ηνπ (ηόηε) Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο Καηζηέξε Πέηξνπ,
Πιαηή Δπάγγεινπ θαη Σθνπληδνύξε Αιέμαλδξνπ θαηά ηνπ ( ηόηε) Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο,
ζήκεξα Γήκνο Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ , κε ηε δηαδηθαζία ησλ εξγαηηθώλ δηαθνξώλ,
θαζώο θαη ζε θάζε κεηαλαβνιή απηήο.
2)Η ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ ζα θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πνπ
πξνβιέβνληαη από ηελ ηζρύνπζα ΚΥΑ θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.
2753/1999.
3)Η πιεξσκή ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο ζα γίλεη κε ρξεκαηηθό έληαικα πιεξσκήο ηνπ
Γήκνπ καο ζην όλνκα ηνπ σο άλσ δηθαηνύρνπ , βάζεη λνκίκσλ παξαζηαηηθώλ θαη ζα
βαξύλεη ηνλ ΚΑ εμόδσλ 00-6111. ηνπ νηθείνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2011.
Η απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 71/2011
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο
αθνινύζσο:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ ΔΘΟΝΤΘΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΝΘΚΟλΑΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΑΝΣΧΝΗ ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ
ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΥΕΘΜΧΝΑ ΑΝΔΡΕΑ
ΓΕΧΡΓΘΛΕ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΝΘΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΓΕΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΘΛΣΘΑΔΗ

Ακριβές Απόζπαζμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε.
ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ
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