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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 21/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη τρίτη (13η) Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η 

Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. 18245/09-09-2013 πρόσκληση του 

Προέδρου, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3. Μαρία 

Σαράντη, 4. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, ,5. Θωµάς Καπλάνης τακτικά µέλη Ο.Ε 6.Σιµώνης Ιωάννης, 

αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε, 2. Πλιάκος Αστέριος, τακτικά 

µέλη Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: .έκτακτο  Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου του ∆ήµου για 

παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) για 

υπόθεση εργαζoµένων στο ∆ήµο Πολυγύρου µε 

πρόγραµµα STAGE 

Αριθµός Απόφασης: 195 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, ζήτησε λόγω του κατεπείγοντος να συζητηθεί το 

θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης και ανέφερε ότι πρέπει να ορίσουµε πληρεξούσιο δικηγόρο 

του ∆ήµου για να παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία 

εργατικών διαφορών) την πρώτη (1η) Οκτωβρίου 2013 ηµέρα συζήτησης της αγωγής, που 

κατέθεσαν οι εργαζόµενες στο ∆ήµο Πολυγύρου στο πλαίσιο του προγράµµατος STAGE,  

Αργυρού Αστερία του Αθανασίου, Βορδού Κυριακή του Γεωργίου, Γερογιάννη Ελένη του 

∆ηµοσθένη, Παρασκευαϊδου Μαρία του Ματθαίου, Χαριστού Στυλιανή του ∆ηµητρίου, 
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Λάναρη Τριανταφυλλιά του Θωµά και Χαλκιοπούλου Αικατερίνη του Φωτίου, η οποία 

φέρει γενικό αριθµό κατάθεσης 106270/2013. 

Αυτό πρέπει να γίνει γιατί από τον κώδικα περί δικηγόρων, σε αστικά δικαστήρια που 

εξετάζουν υποθέσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων µε κατοικία ή έδρα άλλο νοµό, 

προβλέπεται να παρίσταται και δικηγόρος του συλλόγου του τόπου εκδίκασης. 

Για τους λόγους αυτούς, προτείνω να ορίσουµε πληρεξούσιο δικηγόρο τον Θεοφάνη Ατζέµη 

του Κων/νου, κάτοικο και δικηγόρο Αθηνών (Α.Μ.∆.Σ.Α. 10858), προκειµένου να παραστεί 

και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Πολυγύρου ενώπιον του Μονοµελές Πρωτοδικείου 

Αθηνών, κατά τη συζήτηση της αγωγής των Αργυρού Αστερία του Αθανασίου, Βορδού 

Κυριακή του Γεωργίου, Γερογιάννη Ελένη του ∆ηµοσθένη, Παρασκευαϊδου Μαρία του 

Ματθαίου, Χαριστού Στυλιανή του ∆ηµητρίου, Λάναρη Τριανταφυλλιά του Θωµά και 

Χαλκιοπούλου Αικατερίνη του Φωτίου, κατά του ∆ήµου Πολυγύρου, να καταθέσει σχετικές 

προτάσεις και να ενεργήσει ότι απαιτείται για την περαίωση της εντολής. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της α) την 

αγωγή που κατέθεσαν στις 29.07.2013 στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών, µε γενικό 

αριθµό κατάθεσης 106270/2013, οι κ. Αργυρού Αστερία του Αθανασίου, Βορδού Κυριακή 

του Γεωργίου, Γερογιάννη Ελένη του ∆ηµοσθένη, Παρασκευαϊδου Μαρία του Ματθαίου, 

Χαριστού Στυλιανή του ∆ηµητρίου, Λάναρη Τριανταφυλλιά του Θωµά και Χαλκιοπούλου 

Αικατερίνη του Φωτίου , β) τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2011 & µετά 

από διαλογική συζήτηση 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1) Ορίζει ως δικηγόρο για την υπεράσπιση του ∆ήµου Πολυγύρου ενώπιον του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία Εργατικών ∆ιαφορών), τον δικηγόρο και 

κάτοικο Αθηνών κ. Θεοφάνη Ατζέµη του Κων/νου (Ακαδηµίας 57) µε Α.Μ. του ∆.Σ.Α. 

10858, ώστε να παραστεί κατά την δικάσιµο της 1ης Οκτωβρίου 2013, σε σχέση µε την 

αγωγή των Αργυρού Αστερία του Αθανασίου, Βορδού Κυριακή του Γεωργίου, Γερογιάννη 

Ελένη του ∆ηµοσθένη, Παρασκευαϊδου Μαρία του Ματθαίου, Χαριστού Στυλιανή του 
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∆ηµητρίου, Λάναρη Τριανταφυλλιά του Θωµά και Χαλκιοπούλου Αικατερίνη του Φωτίου 

κατά του ∆ήµου Πολυγύρου και του Ο.Α.Ε.∆. και µε αριθµό κατάθεσης 106270/2013, που 

θα συζητηθεί ενώπιον του παραπάνω δικαστηρίου κατά την δικάσιµο της 01/10/2013 και 

σε κάθε τυχόν µετά από αναβολή δικάσιµο. Προσδιορίζει  την αµοιβή του στο ποσό των 

738,00 € συνολικά. 

2) Εγκρίνει & ψηφίζει πίστωση ποσού  738,00 € µαζί µε το Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 

02.00.6492 µε τίτλο «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συµβιβαστικών πράξεων» και στο όνοµα του δικαιούχου, λόγω δε της πολυπλοκότητας 

των νοµικών θεµάτων που πρόκειται να αντιµετωπισθούν θα συνταχθεί σχετικό 

συµφωνητικό και για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής και 

∆ήµαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο για την υπογραφή αυτού (συµφωνητικού) µε το 

ύψος της παραπάνω δαπάνης.  

 
.  

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    195/2013 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  13η Σεπτεµβρίου 2013 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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