
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 18/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη  (21η)  Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα

12:00   στo Δημoτικό  Κατάστημα  του  Δήμου  Πολυγύρου,  συvήλθε  σε  τακτική

συvεδρίαση,  η  Οικονομική  Επιτρoπή,  μετά  από  την  υπ’  αριθ.  8355/16-06-2016

πρόσκληση του Προέδρου.

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.  Χρήστος  Δημητριάδης

3.Βασιλάκης  Αθανάσιος,  4.  Ζαβράκογλου  Άγγελος,  5.  Καραφουλίδης  Αναστάσιος

6.Κανταράς Αναστάσιος 7. Τσινάς Αργύριος, τακτικά μέλη Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς  

Αριθμός θέματος: 6 ο Άσκηση εφέσεως επί της 282/2015 απόφασης του

Ειρηνοδικείου Πολυγύρου Χαλκιδικής

Αριθμός Απόφασης: 106

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη,

για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι

σε  βάρος  του  Δήμου  εκδόθηκε  η  υπ’  αριθ.  282/2015  απόφαση  του  Ειρηνοδικείου

Πολυγύρου, σύμφωνα με την οποία υποχρεώνεται ο Δήμος Πολυγύρου να καταβάλει

στους κ.κ Γαλαρινιώτη Μαρία του Γεωργίου και της Γιαννούλας, κατοίκου Γαλαρινού

Χαλκιδικής,  Χατζηγεωργίου  Φωτεινή  του  Βασιλείου  και  της  Βαρβάρας,  κατοίκου

Μεγάλης  Παναγίας  Χαλκιδικής,  Στεφανή  Βάϊα  του  Στεφάνου  και  της  Ευφροσύνης,

κατοίκου  Στανού  Χαλκιδικής,   Κυριαφίνη   Άννα  –  Μαρία  του  Βασιλείου  και  της

Ευαγγελίας,  κατοίκου Βραστάμων Χαλκιδικής,  Τσικρικώνη Αναστασία του Γεωργίου

και  της  Πετρούλας,  κατοίκου  Γαλάτιστας  Χαλκιδικής  και  Κομπαίτζε  Χατούνα  του

Νικολάου και της Ετέρι, κατοίκου Γαλάτιστας Χαλκιδικής ,το ποσό των έξι χιλιάδων

εξακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα  έξι λεπτών.
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Σύμφωνα  και  με  την  συνημμένη  από  13/06/2015  γνωμοδότηση  του  Δικηγόρου  του

Δήμου Κων/νου Ζούνη, θα πρέπει να ασκηθεί έφεση εκ μέρους του Δήμου κατά της υπ’

αριθ.  282/2015  δικαστικής  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Πολυγύρου  (Εργατική

διαφορά), καθώς από το συνδυασμό και την ερμηνεία των ισχυουσών διατάξεων νόμων,

σχετικών δικαστικών αποφάσεων και εγκυκλίων οδηγιών ο Δήμος έχει δικαίωμα αλλά

και υποχρέωση να ασκήσει και να εξαντλήσει όλα τα ένδικα βοηθήματα και μέσα όταν η

ένδικη διαφορά αφορά σε μισθολογικές απαιτήσεις, προς διασφάλιση των συμφερόντων

του Δήμου.

Μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ της επιτροπής και αφού λήφθηκαν υπόψη

αυτής όλα τα παραπάνω έγγραφα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως δικηγόρο για την άσκηση έφεσης του Δήμου Πολυγύρου κατά της με αριθ.

282/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πολυγύρου (Εργατική διαφορά) τον κ. Κων/νο

Ζούνη,  δικηγόρο  του  Δήμου  Πολυγύρου  και  κάτοικο  Πολυγύρου,  ενώ  παράλληλα

εγκρίνει και την παράστασή του στο αρμόδιο δικαστήριο και στην ημερομηνία που θα

ορισθεί, όπως επίσης και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο.  

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  106/2016

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

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  21η Ιουνίου 2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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