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Ορισµός Πληρεξούσιου ∆ικηγορου για αγωγή Πριµ παραγωγικότητας 9
υπαλλήλων πρώην ∆ηµου Αγίου Αθανασιου.

Στα Κουφάλια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα ∆ευτέρα 26/01/2015, και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε Τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Χαλκηδόνος, ύστερα από την αρ. 1063/22-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Τσουκνιδάς Ιωάννης-Πρόεδρος Ο.Ε
Μηντσιούδης Μαυρουδής
Αγαπίδου Θεοδώρα (αναπληρ. µέλ για κ.Βλαϊκούδη)
Παπαµιχαήλ Ιωάννης
Τσακίρης Μιχαήλ
Μανάκης Αλέξανδρος
Κυριακίδης Φώτιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βλαϊκούδης Ισίδωρος (τακτικό µέλος)
2. Κούρας ∆ήµος (τακτικό µέλος)
3.Μωυσίδης Σάββα (τακτικό µέλος)
Το αναπληρ.µέλος του κ.Κούρα καλέστηκε και
δεν προσήλθε λόγω κωλύµατος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου, Καροφυλλίδου Στέλλα.
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 16 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο: “Ορισµός Πληρεξούσιου ∆ικηγορου για αγωγή
Πριµ παραγωγικότητας 9 υπαλλήλων πρώην ∆ηµου Αγίου Αθανασιου“ και είπε ότι:
Την 04.02.2015 ενώπιον του ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ συζητείται η µε αριθµό ΚΛΑ 947/12-122014 ΑΓΩΓΗ 9. εργαζοµένων του πρώην δήµου Άγιου Αθανασίου, κατά της 119/2009 απόφασης του Μονοµελούς
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, µε την οποία ζητούν να πληρωθούν το επίδοµα παραγωγικότητας
176,00€ ( συνολικο κοστος 60.368,00€
Επειδή συντρέχει νόµιµη περίπτωση αντίκρουσης της παραπάνω αγωγής , πρέπει ο ∆ήµος µας να εκπροσωπηθεί
από Πληρεξούσιο ∆ικηγόρο και για αυτό το λόγο εισηγούµαι να διορισθεί ως πληρεξούσιος ∆ικηγόρος ο Γεώργιος Κ
Τσάτσος (ΑΜ∆ΣΘ 5173) προκειµένου να παρασταθεί στο ∆ικαστήριο στην παραπάνω δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε
άλλη µετ΄ αναβολή, καταθέτοντας προτάσεις και ενεργώντας κάθε τι απαραίτητο για την προάσπιση των
συµφερόντων του ∆ήµου µας. Για την περίπτωση απρόοπτου κωλύµατος του ιδίου, εισηγούµαι περαιτέρω να
µπορεί ο άνω διορισθείς ∆ικηγόρος, να διορίζει εγγράφως και άλλον συνεργάτη του, ∆ικηγόρο, µε τις ίδιες ως άνω
εξουσίες.

H αµοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν4194/2013 του κώδικα περί αµοιβής των
δικηγόρων.(ΦΕΚ Α208/27-9-2013)(κόστος 183.27 µε ΦΠΑ)
Η Οικονοµική Επιτροπής µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, καθώς και την από 19/01/2015 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας

Αποφασίζει Οµόφωνα
1.

2.

Ορίζει ως πληρεξούσιο ∆ικηγόρο τον κ. Γεώργιο Κ Τσάτσο. (ΑΜ∆ΣΘ 5173) προκειµένου να παρασταθεί στο
∆ικαστήριο στην παραπάνω δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή, καταθέτοντας προτάσεις και
ενεργώντας κάθε τι απαραίτητο για την προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου µας. Για την περίπτωση
απρόοπτου κωλύµατος του ιδίου, εισηγούµαι περαιτέρω να µπορεί ο άνω διορισθείς ∆ικηγόρος, να
διορίζει εγγράφως και άλλον συνεργάτη του, ∆ικηγόρο, µε τις ίδιες ως άνω εξουσίες.
H ψήφιση της σχετικής πίστωσης διατέθηκε µε την αρ.21/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθµό 32/2015
Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.
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