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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ αξηζ. 4 
ηεο 2

αο
 Ινπλίνπ 2016 

 

Αριθμός Απόυασης 19 
 

Θ Ε Μ Α: "Γηνξηζκόο πιεξεμνπζίνπ Γηθεγόξνπ, επί Αγσγήο Τπαιιήινπ κε ζρέζε 
εξγαζίαο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαηά ηνπ πξώελ Ν.Π.Γ.Γ. «Α΄ Γεκνηηθόο Παηδηθόο 
ηαζκόο Λνπηξαθίνπ».  (Μεληαία παξνρή 176,00 €)". 

 

ην Λνπηξάθη θαη ζηα γξαθεία ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ (Δι. Βεληδέινπ 4) ζήκεξα 
ηελ 2

α
 Ινπλίνπ 2016 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Πέκπηε θαη ώξα 13:00 ζπλήιζε ην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ππό ηελ πξνεδξία ηεο Πξνέδξνπ 
απηνύ θ. Κνξδαιή σηεξίαο, κεηά ηελ έγγξαθε πξόζθιεζή ηεο κε αξ. πξση. 
270/25.5.2016, ε νπνία λόκηκα θαη εκπξόζεζκα επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε ηνπ, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 234 θαη 240 ηνπ Ν.3463/2006 
(Φ.Δ.Κ.114/8.6.2006) θαη 67 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87/7.6.2010), ζε ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα απνθαζίζεη επί ησλ ζεκάησλ ηεο 
Ηκεξεζίαο Γηάηαμεο. 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ έληεθα 
(11) κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ βξέζεθαλ παξόληα επηά (7) ε θ. Πξόεδξνο 
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 

Π α ξ ό λ η ε ο: 1.Κνξδαιή σηεξία – Πξόεδξνο, 2.Νηθνιάνπ σηήξηνο, 3.Γέδε – 
Βιαζηάξε Θενδώξα, 4.Ρήγα – Γάιια Διέλε, 5.έγθα Όιγα, 6.Ληαληηληώηεο 
Βαζίιεηνο θαη 7.Αλησλίνπ Νηθόιανο. 
 

Α π ό λ η ε ο: 1.Παπαζαλαζίνπ Αζαλάζηνο, 2.Πξσηνλνηάξηνο Γεκήηξηνο, 
3.Θενδώξνπ Αγγειηθή θαη 4.Καηζακάθε – Παπινπνύινπ Διέλε νη νπνίνη δελ 
πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 
 

Δπί ηνπ ζέκαηνο ηεο Ηκεξεζίαο Γηάηαμεο ε Πξόεδξνο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ 
θ.Κνξδαιή σηεξία, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ ώκαηνο:  
1.Σελ ππ’ αξηζ. 142/31.5.2011 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Λνπηξαθίνπ – Αγίσλ Θενδώξσλ πνπ αθνξά «πγρώλεπζε πθηζηάκελσλ Ν.Π.Γ.Γ. 
ηνπ Γήκνπ, ηνκέσλ αξκνδηνηήησλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγύεο θαη 
Παηδείαο ζε λέν Γεκνηηθό Ν.Π.Γ.Γ.» όπσο απηή δεκνζηεύηεθε ζην Φ.Δ.Κ. 
1960/ηβ΄/2.9.2011, 
2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/ηα΄/7.6.2010) «Νέα 
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα 
Καιιηθξάηεο» θαη 
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3.Σελ από 28.12.2010 Αγσγή (Aξ. Kαηαζέζεσο 13/15.2.2011) ηεο Κνηζηλά Άλλαο 
πξώελ Τπαιιήινπ κε ζρέζε εξγαζίαο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαηά ηνπ πξώελΝ.Π.Γ.Γ. 
«Α΄ Γεκνηηθόο Παηδηθόο ηαζκόο Λνπηξαθίνπ». (Μεληαία παξνρή 176,00 €), 
ηόληζε ηελ αλαγθαηόηεηα δηνξηζκνύ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ, ώζηε λα παξαζηεί εθ 
κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. θαηά 
ηελ ζπδήηεζε ηεο σο άλσ Αγσγήο, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ 
Πξσηνδηθείνπ Κνξίλζνπ ηελ Πέκπηε 23 Ινπλίνπ 2016, γηα ηελ ππνζηήξημε θαη 
πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ. 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηα αλσηέξσ, θαζώο θαη ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ103 παξ. 2 πεξ. η' ηνπ Ν. 3463/2006, κεηά από δηαινγηθή 
ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ, 
 

Α π ο υ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό υ ω ν α 
 

Διορίζει πιεξεμνύζην Γηθεγόξν ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ γηα ηελ πξνθείκελε 

ππόζεζε ηνλ Γηθεγόξν Κνξίλζνπ θν ΙΜΟ ωτήριο, πξνο ηνλ νπνίν παξέρεη ηελ 
εληνιή θαη ην δηθαίσκα λα παξαζηεί εθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ «Γεκνηηθόο 
Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγύεο θαη Παηδείαο» Γήκνπ 
Λνπηξαθίνπ – Πεξαρώξαο – Αγίσλ Θενδώξσλ, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Κνξίλζνπ ηελ Πέκπηε 23 Ινπλίνπ 2016 θαηά ηε ζπδήηεζε 
ηεο σο άλσ Αγσγήο θαηά ηνπ πξώελ Ν.Π.Γ.Γ. «Α΄ Γεκνηηθόο Παηδηθόο ηαζκόο 
Λνπηξαθίνπ» (Μεληαία παξνρή 176,00 €), θαζώο θαη ζε θάζε λέα, κεηά από 
αλαβνιή ζπδήηεζή ηεο, αιιά θαη ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ πνπ ηπρόλ ζα 
δηθαζηνύλ θαη’ έθεζε ζηελ αλσηέξσ ππόζεζε θαη γεληθά λα ελεξγήζεη νηηδήπνηε 
επηβάιιεηαη γηα ηελ ππνζηήξημε θαη πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Ννκηθνύ 
Πξνζώπνπ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηδνκέλεο κε ηελ παξνύζα Απόθαζε ζε 
απηόλ εληνιήο. 
 

Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 19/2016. 
 

Η Πξόεδξνο                     Σα Μέιε 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
Λνπηξάθη  3 Ινπλίνπ 2016 

Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. 
 
 
 
 

ΚΟΡΓΑΛΗ  ΩΣΗΡΙΑ 
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