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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ανάθεση Γνωμοδοτήσεων και Παράσταση σε Δικαστικές
Υποθέσεις για εργατικές υποθέσεις σε εξωτερικό Δικηγόρο
και αποδέσμευση χρηματικού ποσού.
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Χολαργός σήμερα την 7η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα ώρα 9.30 π.μ. και στο
κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που
επιδόθηκε την 3-11-2016, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη – Πρόεδρο
Βασιλική Μπουφούνου
Αγλαϊα Σουρανή
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά (αναπληρωματικό μέλος).

Απόντες
Γεωργία Αρβανίτη.
Χρύσα Παρίση.
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Γιώργος Ρεμούνδος.
Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας.

Διαπιστώθηκε Απαρτία, δεδομένου ότι, επί συνόλου εννέα (9) Τακτικών μελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5)
(συμπεριλαμβανομένου και του αναπληρωματικού μέλους) .
H Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 31-10-2016 Γνωμοδότηση του
Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου, η οποία έχει ως ακολούθως :
Λόγω του ότι ο κ. Κωνσταντίνος Ρήγος 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. Κωνσταντίνος Ρήγος 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. Κωνσταντίνο Ρήγο, δικηγόρο, όπως γνωμοδοτήσει
για τις παρακάτω υποθέσεις υπαλλήλων του ΔΟΚΜΕΠΑ:
(1) Γνωμοδότηση για την υπόθεση της κ. Δανδούμη Αικατερίνης (ΔΟΚΜΕΠΑ)
(2) Γνωμοδότηση για την υπόθεση της κ. Τσιαβού Αλεξάνδρας (ΔΟΚΜΕΠΑ)
Β. Εγκρίνει:
1. την παράσταση του δικηγόρου Κωνσταντίνου Ρήγου κατά τη συζήτηση της από 16-9-2014 αίτηση ακύρωσης της
Μαρίας Σεφεριάδου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά του ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ και του Δήμου Παπάγου
Χολαργού με δικάσιμο την 11η Νοεμβρίου 2016 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 Κωνσταντίνου Ρήγου κατά τη συζήτηση της από 9-12-2014 αίτηση ακύρωσης της
Μαρίας Πούμπρου και της Αναστασίας Μουρθανάση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά του ΝΠΔΔ
ΔΟΚΜΕΠΑ και του Δήμου Παπάγου Χολαργού με δικάσιμο την 16η Δεκεμβρίου 2016 και σε κάθε μετ’αναβολή
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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.
Γ. Να εγκριθεί η δαπάνη και να διατεθεί πίστωση ποσού 1.000 €, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6111.0001 «Αμοιβές
νομικών και συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού έτους 2016.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της
Την εισήγηση της προέδρου
Την από 31-10-2016 Γνωμοδότηση του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Νικόλαου
Γεωργακόπουλου

-

Την τήρηση της Νομιμότητας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Α. Να δοθεί η εντολή και η πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον κ. Κωνσταντίνο Ρήγο, δικηγόρο, όπως γνωμοδοτήσει
για τις παρακάτω υποθέσεις υπαλλήλων του ΔΟΚΜΕΠΑ:
(1) Γνωμοδότηση για την υπόθεση της κ. Δανδούμη Αικατερίνης (ΔΟΚΜΕΠΑ)
(2) Γνωμοδότηση για την υπόθεση της κ. Τσιαβού Αλεξάνδρας (ΔΟΚΜΕΠΑ)
Β. Εγκρίνει:
1. Την παράσταση του δικηγόρου Κωνσταντίνου Ρήγου κατά τη συζήτηση της από 16-9-2014 αίτηση ακύρωσης της
Μαρίας Σεφεριάδου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά του ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ και του Δήμου Παπάγου
Χολαργού με δικάσιμο την 11η Νοεμβρίου 2016 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 Κωνσταντίνου Ρήγου κατά τη συζήτηση της από 9-12-2014 αίτηση ακύρωσης της
Μαρίας Πούμπρου και της Αναστασίας Μουρθανάση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά του ΝΠΔΔ
ΔΟΚΜΕΠΑ και του Δήμου Παπάγου Χολαργού με δικάσιμο την 16η Δεκεμβρίου 2016 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.
Γ. Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6111.0001 «Αμοιβές
νομικών και συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού έτους 2016.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.
2.
3.
4.

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Βασιλική Μπουφούνου.
Αγλαϊα Σουρανή
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά.

Β. Εγκρίνει:
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1. την παράσταση του δικηγόρου Κωνσταντίνου Ρήγου
κατά
τη συζήτηση της από
16-9-2014 αίτηση ακύρωσης της Μαρίας Σεφεριάδου ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών κατά του ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ και του Δήμου Παπάγου Χολαργού με
δικάσιμο την 11η Νοεμβρίου 2016 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 Κωνσταντίνου Ρήγου κατά τη συζήτηση της από 912-2014 αίτηση ακύρωσης της Μαρίας Πούμπρου και της Αναστασίας
Μουρθανάση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά του ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ
και του Δήμου Παπάγου Χολαργού με δικάσιμο την 16η Δεκεμβρίου 2016 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.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα: Ανάθεση Γνωμοδοτήσεων και Παράσταση σε Δικαστικές Υποθέσεις για
εργατικές υποθέσεις σε εξωτερικό Δικηγόρο και αποδέσμευση χρηματικού
ποσού.
Λόγω του ότι ο κ. Κωνσταντίνος Ρήγος είναι εξειδικευμένος εργατολόγος με πολυετή
δικαστική εμπειρία ζητούμε να μας παρέχει τις γνώσεις του σε γνωμοδοτήσεις και
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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. Κωνσταντίνος Ρήγος 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. Κωνσταντίνο Ρήγο,
δικηγόρο, όπως γνωμοδοτήσει για τις παρακάτω υποθέσεις υπαλλήλων του ΔΟΚΜΕΠΑ:
(1) Γνωμοδότηση για την υπόθεση της κ. Δανδούμη Αικατερίνης (ΔΟΚΜΕΠΑ)
(2) Γνωμοδότηση για την υπόθεση της κ. Τσιαβού Αλεξάνδρας (ΔΟΚΜΕΠΑ)
Β. και όπως παραστεί κατά τη συζήτηση των παρακάτω υποθέσεων των υπαλλήλων του
ΔΟΚΜΕΠΑ:
(1) Παράσταση κατά τη συζήτηση της υπόθεσης των κ.Πούμπρου Μαρίας & κ.
Μουρθανάση Αναστασίας (ΔΟΚΜΕΠΑ) στις 16-12-2016 στο Διοικητικό Εφετείο
Αθηνών.
(2) Παράσταση κατά τη συζήτηση της υπόθεσης της κ. Σεφεριάδου Μαρίας (ΔΟΚΜΕΠΑ)
στις 11/11/2016 στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
Γ. Να εγκριθεί η δαπάνη και να διατεθεί πίστωση ποσού 1.000 €, η οποία θα βαρύνει τον
Κ.Α. 00.6111.0001 «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού του
Δήμου Παπάγου-Χολαργού έτους 2016.
Ο Προϊστάμενος
της Νομικής Υπηρεσίας
Νικόλαος Γεωργακόπουλος

