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Ανάθεση Γνωμοδοτήσεων και Παράσταση σε
Δικαστικές Υποθέσεις για εργατικές υποθέσεις σε
εξωτερικό Δικηγόρο.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμός
192

Απόφασης:

Χολαργός σήμερα τη 10η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη, ώρα 09.30 και στο κατάστημα
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 5-10-2018,
συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :
Παρόντες

Απόντες

Βικτωρία Νικάκη, Πρόεδρο.

Γεωργία Αρβανίτη

Βασιλική Μπουφούνου

Μιχάλη Τράκα

Αγλαϊα Σουρανή

Γιώργο Ρεμούνδο

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Αθανάσιο Αυγουρόπουλο (αναπληρωματικό μέλος).
Δημήτριο Τούτουζα
Κων/νο – Πολ/νη Τίγκα
Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Η Πρόεδρος είπε, ότι το παρόν θέμα εισάγεται ως ΕΚΤΑΚΤΟ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ και, προκειμένου να συζητηθεί,
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, όπως το παρόν θέμα Συζητηθεί ως
ΕΚΤΑΚΤΟ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ και προταχθεί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Ακολούθως η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 9-10-2018 Γνωμοδότηση του
Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου, η οποία έχει
ως ακολούθως :
Λόγω του ότι ο κ. Βασίλης Ασημακόπουλος είναι εξειδικευμένος εργατολόγος με πολυετή δικαστική εμπειρία
ζητούμε να μας παρέχει τις γνώσεις του σε γνωμοδοτήσεις και παράσταση σε δικαστικές υποθέσεις που έχουν σχέση
με το εργατικό δίκαιο και έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για
το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα.
Αιτούμεθα τα ανωτέρω επειδή η πολυνομία του εργατικού δικαίου χρειάζεται εξειδικευμένες γνώσεις τις οποίες
διαθέτει ο δικηγόρος κ. Βασίλης Ασημακόπουλος προς επίτευξη με αυτό τον τρόπο του καλύτερου δυνατού
αποτελέσματος προς το συμφέρον του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
Σύμφωνα με τα ανωτέρω:
Α.Να δοθεί η εντολή και η πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον κ. Βασίλη Ασημακόπουλο, δικηγόρο, όπως
γνωμοδοτήσει για υπόθεση της υπαλλήλου του Δήμου Αντωνέλλου Άννας.
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Β. Να εγκρίνει:

1. την παράσταση του δικηγόρου Βασίλη Ασημακόπουλου κατά τη συζήτηση της από 2-7-2018 αγωγή των
Στρατίκη Αρτέμιδα, Ντάλλα Μαρίας, Κεφαλά Παρασκευής, Μπαλάφα Παρασκευής, Γιαχουντή
Σταυρούλας και Περιστέρη Ειρήνης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του ΝΠΔΔ
ΔΟΚΜΕΠΑ και του Δήμου Παπάγου Χολαργού με δικάσιμο την 22α Οκτωβρίου 2018 και σε κάθε μετ’αναβολή
συζήτηση, στον οποίο δίνει την εντολή και την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως προβεί σε όλες τις
ενέργειες (δικαστικές και εξώδικες) προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου με κάθε νόμιμο τρόπο και
μέσο.
2. την παράσταση του δικηγόρου Βασίλη Ασημακόπουλου κατά τη συζήτηση της από 28-6-2018 αγωγή του
Χαρατσάρη Εμμανουήλ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Δήμου Παπάγου
Χολαργού με δικάσιμο την 25η Οκτωβρίου 2018 και σε κάθε μετ’αναβολή συζήτηση, στον οποίο δίνει την
εντολή και την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως προβεί σε όλες τις ενέργειες (δικαστικές και εξώδικες)
προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :



Την εισήγηση της Προέδρου.
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α. Να δοθεί η εντολή και η πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον κ. Βασίλη Ασημακόπουλο, δικηγόρο, όπως
γνωμοδοτήσει για υπόθεση της υπαλλήλου του Δήμου Αντωνέλλου Άννας.
β. Εγκρίνει :
1) Την Παράσταση του Δήμου Παπάγου Χολαργού, κατά τη συζήτηση της από 2-7-2018 Αγωγής των Στρατίκη
Αρτέμιδος, Ντάλλα Μαρίας, Κεφαλά Παρασκευής, Μπαλάφα Παρασκευής, Γιαχουντή Σταυρούλας και
Περιστέρη Ειρήνης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ και του
Δήμου Παπάγου Χολαργού με δικάσιμο την 22α Οκτωβρίου 2018 και σε κάθε μετ’αναβολή συζήτηση,
οριζομένου προς τούτο του Δικηγόρου Βασίλη Ασημακόπουλου, στον οποίο δίνεται η εντολή και η
πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως προβεί σε όλες τις ενέργειες (δικαστικές και εξώδικες) προς
υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.

2) Την Παράσταση του Δήμου Παπάγου Χολαργού, κατά τη συζήτηση της από 28-6-2018 Αγωγής του
Χαρατσάρη Εμμανουήλ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Δήμου Παπάγου
Χολαργού με δικάσιμο την 25η Οκτωβρίου 2018 και σε κάθε μετ’αναβολή συζήτηση, οριζομένου προς
τούτο του Δικηγόρου Βασίλη Ασημακόπουλου, στον οποίο δίνεται η εντολή και η πληρεξουσιότητα και το
δικαίωμα όπως προβεί σε όλες τις ενέργειες (δικαστικές και εξώδικες) προς υποστήριξη των συμφερόντων
του Δήμου με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΙΚΑΚΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Βασιλική Μπουφούνου
Αγλαϊα Σουρανή.
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Δημήτριος Τούτουζας
Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας

