
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 3/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την πρώτη (1η) Μαρτίου 2016 και ώρα  12:00  στo Δημoτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πολυγύρου,  συvήλθε  σε  τακτική  συvεδρίαση  η  Οικονομική

Επιτρoπή, μετά από την υπ’ αριθ. 2041/18.2.2016 πρόσκληση του Προέδρου.

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και

λόγω  απουσίας  του  τακτικού  μέλους  κ.  Δημητριάδη  Χρήστου,  παραβρέθηκε  το

αναπληρωματικό μέλος η κ. Σαράντη Μαρία.

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

Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2  Καραφουλίδης Αναστάσιος, 3.

Ζαβράκογλου Άγγελος,  4.Βασιλάκης Αθανάσιος,  5.  Κανταράς Αναστάσιος,   6.  Τσινάς

Αργύριος, τακτικά μέλη Ο.Ε.,  7. Μαρία Σαράντη, αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς.

Αριθμός θέματος:  2o  Ορισμός  δικηγόρου  για  την  παράσταση  του

ενώπιον διάφορων δικαστηρίων.

Αριθμός Απόφασης: 8

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Δήμου  Χαλκιοπούλου

Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών.

Το  θέμα  εισηγήθηκε  ο  Δήμαρχος  κ.  Αστέριος  Ζωγράφος  και  τόνισε  ότι  πρέπει  να

ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου

Πολυγύρου για τη δικάσιμο της (20ης) Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα, όπως επίσης και

για κάθε μετά από αναβολή ή διακοπή δικάσιμο,  όπου εκδικάζεται η από 30-12-2015

αγωγη, με αριθμό κατάθεσης 363/2015, των Ζούνη Αναστασίου και λοιπών κατά του

Δήμου Πολυγύρου, (εργατική διαφορά). 

Για τους λόγους αυτούς, προτείνω να ορίσουμε ως πληρεξούσιο δικηγόρο, τον κ. Ανέστη

Αϊβαζίδη δικηγόρο με  Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 3156 και  κάτοικο Θεσσαλονίκης, λόγω των ειδικών

γνώσεων του σε θέματα εργατικού δικαίου και του γεγονότος ότι είναι Δικηγόρος στο

Ειρηνοδικείο,  προκειμένου να παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον  Δήμο Πολυγύρου
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ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πολυγύρου, καταθέτοντας και σχετικές προτάσεις κατά τη

δικάσιμο τις 20-06-2016.

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

την από 30-12-2015 αγωγή, με αριθμό κατάθεσης 363/2015, των Ζούνη Αναστασίου και

λοιπών  κατά  του  Δήμου  Πολυγύρου,  που  πρόκειται  να  δικασθεί  στις  20-06-2016

ενώπιον του  Ειρηνοδικείου Πολυγύρου,  β) τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.

3852/2011 & μετά από διαλογική συζήτηση.

                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1. Ορίζει ως δικηγόρο για την υπεράσπιση του Δήμου Πολυγύρου ενώπιον του Ειρηνο-

δικείου Πολυγύρου, τον δικηγόρο και κάτοικο Θεσσαλονίκης κ. Ανέστη Αϊβαζίδη δικη-

γόρο Θεσσαλονίκης (ΑΜ. 3156) , λόγω των ειδικών γνώσεων του (θέματα εργατικού δι-

καίου) και λόγω αδυναμίας του δικηγόρου του Δήμου Κων/νου Ζούνη να χειρισθεί την

υπόθεση αυτή από φόρτο εργασίας (είχε προσληφθεί αρχικά μόνο για τον  Καποδι-

στριακό Δήμο), ώστε να παραστεί κατά την δικάσιμο  της (20ης) Ιουνίου 2016 ημέρα

Δευτέρα, οπότε θα συζητηθεί η από 30-12-2015 αγωγή των Αναστασίου Ζούνη και λοι-

πών κατά του Δήμου Πολυγύρου, να παραστεί δε και σε κάθε άλλη μετά από αναβολή

ή διακοπή δικάσιμο. 

2. Η έγκριση της ψήφισης και διάθεσης της πίστωσης που θα  απαιτηθεί για την αμοι-

βή του παραπάνω δικηγόρου θα αποφασισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, με εφαρ-

μογή της διάταξης του άρθρου 281 Δ.Κ.Κ. λόγω πολυπλοκότητας της υπόθεσης και των

εξειδικευμένων νομικών γνώσεων που απαιτούνται, γι αυτό και παραπέμπει το σχετικό

θέμα σ’ αυτό (Δημοτικό Συμβούλιο).

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου για το σκοπό αυτό

δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου και συμφωνητικού.
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Στην  εν  λόγω  απόφαση  μειοψήφησαν  τα  τακτικά  μέλη  της  Ο.Ε.  Κανταράς

Αναστάσιος & Τσινάς Αργύριος

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   8 / 2016

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως
                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  1η Μαρτίου 2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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