
   ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  
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ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 40/26 ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   309/2022. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, 

ε) Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε, 

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 26ε  Οθηωβρίοσ 2022, εκέρα  Σεηάρηε  θαη ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Προέδροσ ηεο κε αξ. πξση. 8331/21.10.2022  πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 75 ηνπ 3852/2010 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, 

γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α] Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο Γήκαξρνο- Πξόεδξνο, β]δξάιεο 

Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία, θαη απόληεο νη : α]Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο β]Μαλάβεο Π. 

Αζαλάζηνο , γ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο . 

Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

    ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 9ο :  Περί ορηζκού δηθεγόροσ γηα ηελ εθπροζώπεζε ηοσ Γήκοσ ελώπηολ ηοσ 

Κολοκειούς Πρωηοδηθείοσ Αζελώλ. 
 
       Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην έλαηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε  

ησλ κειώλ όηη ηελ 27ε/10/2022 ζπδεηείηαη ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ 

(Γηαδηθαζία Πεξηνπζηαθώλ - Δξγαηηθώλ Γηαθνξώλ) ε από 21/07/2022 κε ΓΑΚ 74313/2022 θαη ΔΑΚ 

1982/2022 Αγσγή ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ καο Θ. Γ. θιπ (ζύλοιο 2). Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη 

ζπγθεθξηκέλνη εξγαδόκελνη εξγάδνληαη ζε ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ε παξνρή ηεο εξγαζίαο ηνπο 

ζεσξείηαη πιένλ απαξαίηεηε γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο θαζώο κέζσ 

απηήο δύλαηαη λα θαιύπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ.  

   Βάζεη ησλ αλσηέξσ θαη επεηδή ζην Γήκν καο δελ ππεξεηεί δηθεγόξνο κε έκκηζζε εληνιή ,  ζα πξέπεη 

λα δηνξηζζεί Γηθεγόξνο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ απόςεσλ θαη ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ καο θαη 

ιακβάλνληαο ππόςε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο Γηθεγνξηθήο Δηαηξίαο κε ηελ 

επσλπκία «ΩΣΗΡΑΚΟΠΟΤΛΟ Ν.-ΚΑΡΑΝΑΙΟ Κ» κε ΑΜ ΓΑ 80523, ε νπνία εδξεύεη ζηελ Αζήλα επί 

ηεο Λεσθόξνπ Αιεμάλδξαο αξ. 203 θαη ΑΦΜ 997169584 ΓΟΤ Ψπρηθνύ, ε νπνία αλέξρεηαη ζην πνζό 

ησλ 204,00 επξώ πιένλ  Φ.Π.Α 24% (€ 204,00 + 48,96 = €252,96), εηζεγνύκαζηε ην δηνξηζκό ηεο 

έκκηζζεο Γηθεγόξνπ ηεο σο άλσ εηαηξίαο, Μαξίαο Σζαλάθα ηνπ Κιεάλδξνπ κε ΑΜ ΓΑ 38141. Με ηα 

δεδνκέλα απηά θαη επεηδή ζα πξέπεη λα ιεθζεί απόθαζε ζρεηηθά κε ηελ ζηάζε πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν 

Γήκνο Βέινπ Βόραο ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, ιόγσ ηεο αλαγθαηόηεηαο ηεο 
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ζπλέρηζεο ηεο απαζρόιεζεο ησλ σο άλσ εξγαδνκέλσλ, ζηα πιαίζηα παξάζηαζεο θαη εθπξνζώπεζεο 

ηνπ Γήκνπ ελώπηνλ ηνπ σο άλσ Γηθαζηεξίνπ θαηά ηελ πξναλαθεξόκελε δηθάζηκν θαη ζε θάζε κεη’ 

αλαβνιή δηθάζηκν εηζεγνύκαζηε, όπσο δνζεί ξεηή θαη ζαθή εληνιή ζηελ αλσηέξσ Γηθεγόξν ,όπσο: 

1)παξαζηεί ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ Πεξηνπζηαθώλ – 

Δξγαηηθώλ Γηαθνξώλ, εθπξνζσπήζεη ην Γήκν Βέινπ Βόραο θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε από 

21/07/2022 κε ΓΑΚ 74313/2022 θαη ΔΑΚ 1982/2022 Αγσγή ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ καο Θ. Γ. 

θιπ (ζύλοιο 2) θαη δειώζεη ηελ παξέθηαζε ηεο θαηά ηόπνλ αξκνδηόηεηαο θαη’ άξζξν 42 ΚΠνιΓ, 

2)ζπλνκνινγήζεη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο σο άλσ αγσγήο ηνπ θαη’ άξζξν 352 ηνπ Κώδηθα 

Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαζώο θαη απνδερζεί ηελ αγσγή απηή ζην ζύλνιό ηεο θαηά ηελ ηζηνξηθή θαη 

λνκηθή ηεο βάζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 298 ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.  

   

 Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνηείλεη ηελ έγθξηζε ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο απόθαζεο . 

  Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

    Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ, είδε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο 

θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 
 

1.- Παρέτεη ηελ ξεηή εληνιή θαη ηελ πιεξεμνπζηόηεηα ζηελ Γηθεγόξν θα. Μαξία Σζαλάθα ηνπ 

Κιεάλδξνπ κε ΑΜ ΓΑ 38141, έκκηζζε δηθεγόξν ηεο Γηθεγνξηθήο Δηαηξίαο κε ηελ 

επσλπκία «ΩΣΗΡΑΚΟΠΟΤΛΟ Ν.-ΚΑΡΑΝΑΙΟ Κ» κε ΑΜ ΓΑ 80523, ε νπνία εδξεύεη ζηελ Αζήλα επί 

ηεο Λεσθόξνπ Αιεμάλδξαο αξ. 203 θαη ΑΦΜ 997169584 ΓΟΤ Ψπρηθνύ , όπσο παξαζηεί θαη 

εθπξνζσπήζεη ην Γήκν καο ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ (Γηαδηθαζία Πεξηνπζηαθώλ 

- Δξγαηηθώλ Γηαθνξώλ), ηελ 27ε Οθησβξίνπ 2022 θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή ή ύζηεξα από καηαίσζε 

ζπδήηεζε, δειώζεη ηελ παξέθηαζε ηεο θαηά ηόπνλ αξκνδηόηεηαο θαη’ άξζξν 42 ΚΠνιΓ, 

ζσλοκοιογήζεη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο από 21/07/2022 κε ΓΑΚ 74313/2022 θαη ΔΑΚ 

1982/2022 Αγσγή ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ καο Κ. Γθ.θιπ (ζύλνιν 2) θαη’ άξζξν 352 ηνπ Κώδηθα 

Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη λα αποδετζεί ηελ σο άλσ αγσγή θαηά ηελ ηζηνξηθή θαη λνκηθή ηεο βάζε ζην 

ζύλνιό ηεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 298 ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, θαζώο θαη λα εθπνλήζεη θαη 

θαηαζέζεη ζρεηηθέο πξνηάζεηο επί ηεο ππό θξίζε αγσγήο. 

Η παξνύζα εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα παξέρεηαη ελόςεη αθελόο ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο ηεο 

ππνζέζεσο γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ θαη ηεο πνιππινθόηεηαο απηήο θαη, αθεηέξνπ, ηεο ηδηαίηεξεο 

γλώζεο θαη εκπεηξίαο ηεο σο άλσ Γηθεγόξνπ ζηα αληηθείκελα απηά. 

2.- Ορίδεη ακνηβή Γηθεγόξνπ 204,00 επξώ πιένλ Φ.Π.Α 24% (€ 204,00 + 48,96 = 252,96).  

Ήηνη : αμία γξακκαηίνπ πξνείζπξαμεο: 

- γηα παξάζηαζε ζε ζπδήηεζε αγσγήο εξγαηηθήο 102,00 επξώ, πιένλ Φ.Π.Α.. 

- γηα θαηάζεζε πξνηάζεσλ 102,00 επξώ, πιένλ Φ.Π.Α.. 

3.-  Η αλσηέξσ δαπάλε  ζα βαξύλεη ηελ πίζησζε ηνπ Θ.Α. 00-6111.01 πνπ είλαη γξακκέλε ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηξέρνληνο έηνπο γηα «Ακνηβή δηθεγόξσλ γηα παξαζηάζεηο». 
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Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 309/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                                ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                                

     ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ                                  

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ  

ΟΗΘ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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