
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 6/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη τετάρτη (14η) Απριλίου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση  η Οικονοµική Επιτρoπή, µετά 

από την υπ’ αριθ. 4667/08-04-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

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

απουσίας του τακτικού µέλους κ. Άγγελου Ζαβράκογλου, παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος ο 

κ. Ζαγγίλας ∆ηµήτριος  

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. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Βασιλάκης 

Αθανάσιος, 4. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 5. Ζαγγίλας ∆ηµήτριος, αναπληρωµατικό µέλος 

Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστάσιος Καραφουλίδης, 2. Κανταράς Αναστάσιος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 5ο  Άσκηση έφεσης κατά της µε αριθ. 75/2015 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Πολυγύρου (Εργατική διαφορά) 

Αριθµός Απόφασης: 57 

 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι σε βάρος 

του ∆ήµου εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 75/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πολυγύρου, σύµφωνα µε την 

οποία υποχρεώνεται ο ∆ήµος Πολυγύρου να καταβάλει στη Θωµαή Λυρτζή του Γεωργίου, το ποσό 

των δέκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα έξι λεπτών. 

Σύµφωνα και µε την συνηµµένη από 06/04/2015 γνωµοδότηση του ∆ικηγόρου του ∆ήµου Κων/νου 

Ζούνη, θα πρέπει να ασκηθεί έφεση εκ µέρους του ∆ήµου κατά της υπ’ αριθ. 75/2015 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 ∆ήµος έχει δικαίωµα αλλά και υποχρέωση να ασκήσει και να εξαντλήσει όλα τα ένδικα 
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βοηθήµατα και µέσα όταν η ένδικη διαφορά αφορά σε µισθολογικές απαιτήσεις, προς διασφάλιση 

των συµφερόντων του ∆ήµου. 

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. 75/2015 

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   57/ 2015 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  14η  Απριλίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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