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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 06/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 021/2010

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο 24ο
             Τριμελές Διοικητικό Πρωτ/κείο Αθηνών την Πέμπτη 27 Μαΐου
         2010, για τη συζήτηση της από 20/06/2005 αγωγής των
         υπαλλήλων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δροσιάς κ.κ. 
         Γρηγοράκη Στυλιανής, Χατζηκωνσταντίνου Παναγιώτας και
         Γκουβά Μαρίας κατά του Δήμου μας

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22η του μήνα Μαρτίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 006/18-03-2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 6 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.& Κ.).

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.-Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, 2-Καραγιάννης Κων/νος,
            3.-Δημοπούλου Αδαμαντία, 4.-Ζαμάνης Διονύσιος &
            5.-Μπάρμπας Βασίλειος.
  ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Κανείς.

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι κ.κ. Γρηγοράκη Στυλιανή, Χατζηκωνσταντίνου Παναγιώτα & Γκουβά Μαρία, υπάλληλοι του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δροσιάς, με την από 20/06/2005 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 28103/2005 αγωγή τους προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών κατά του Δήμου μας, ζητούν να καταβληθεί σε κάθε μία από αυτές, νομιμοτόκως από την κατάθεση της αγωγής μέχρι και την εξόφλησή τους, το ποσό των 7.964,00 € που αφορά μισθολογικές απαιτήσεις όπως αυτές αναλύονται στην εν λόγω αγωγή.  
   Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπ’ όψιν το άρθρο 103 του νόμου 3463/06, προτείνεται:
 1.-Να ορισθεί ο δικηγόρος Αθηνών Κος Ιορδάνης Προυσανίδης, προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο στο 24ο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών την Πέμπτη 27/05/2010 ή σε οποιονδήποτε άλλο μετ’ αναβολή χρόνο.
 2.-Να εγκριθεί δαπάνη μέχρι 1.000,00 € επ’ ονόματί του και
 3.-Να ψηφισθεί η πίστωσή της στον Κ.Α.: 00.6111.

 Μπάρμπας Βασίλειος: Δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη ως προς το θέμα γιατί δεν είχα και το χρόνο να το ερευνήσω περισσότερο και επειδή είμαι της γνώμης ότι οι εργαζόμενοι ότι δικαιούνται (αν το δικαιούνται) πρέπει να το λαμβάνουν γι’ αυτό με επιφύλαξη καταψηφίζω το θέμα. Επίσης ένας άλλος λόγος είναι ότι γενικά για πολλές υποθέσεις είμαι κατά της πρόσληψης δικηγόρων για θέματα που πολλές φορές δεν χρειάζονται.
 Απαντών ο Πρόεδρος είπε: Την ίδια άποψη με τον Κο Μπάρμπα για όσα αφορούν τις μισθοδοτικές απαιτήσεις των εργαζομένων έχουμε και εμείς, για δε τον διορισμό του δικηγόρου θα πρέπει υποχρεωτικά να ορισθεί από τον Δήμο μας για να υπερασπισθεί τα συμφέροντά του αφού αυτό προβλέπει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. Δεν μπορούμε δηλαδή να επιλέξουμε υποθέσεις για τις οποίες δεν θα ορίσουμε δικηγόρο και άλλες που θα ορίσουμε, αξιολογώντας αυτές ως σοβαρές ή μη. 
 Καραγιάννης Κων/νος: Συμφωνώ με την εισήγηση.
 Δημοπούλου Αδαμαντία: Συμφωνώ με την εισήγηση.
 Ζαμάνης Διονύσιος: Συμφωνώ με την εισήγηση.

   Μετά την ανάγνωση της εισήγησης και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η Δημαρχιακή Επιτροπή

Κατά πλειοψηφία
Με ψήφους τέσσερις (4) υπέρ: των κ.κ. Αβραάμ Πασιπουλαρίδη, Κων/νου Καραγιάννη, Διονυσίου Ζαμάνη και Αδαμαντίας Δημοπούλου 
 και μίας (1) κατά: του Κου Βασίλειου Μπάρμπα
αποφασίζει - εγκρίνει

 1.-Τον διορισμό του δικηγόρου Αθηνών Κου Ιορδάνη Προυσανίδη, προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο στο 24ο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών την Πέμπτη 27/05/2010 ή σε οποιονδήποτε άλλο μετ’ αναβολή χρόνο.
 2.-Δαπάνη μέχρι 1.000,00 € επ’ ονόματί του και
 3.-Να ψηφισθεί η πίστωσή της στον Κ.Α.: 00.6111.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 021/2010 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ               ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                         ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

                                         ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

                                         ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

       Ακριβές απόσπασμα
         Ο Πρόεδρος της
      Δημαρχιακής Επιτροπής





      Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

