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Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8/2015
ΘΕΜΑ 8ο :Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την ανάληψη ενεργειών ενώπιον του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους για την
αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας ως συντάξιμου, υπαλλήλου
του Δήμου μας.
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν.
Αντιστάσεως) σήμερα την 14η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2015, ημέρα
της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 01:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθμ. 281/09-01-2015 πρόσκληση του
Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. Γκιώνη - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και
να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι
(6), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου
Χαράλαμπος, 3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4. Ράτης Σπυρίδων 5.Στάμου Γεώργιος,
6.Παντελέου Κων/νος.
Α π ό ν τ ε ς :1.Δόσχορης Κων/νος.
Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης τέθηκαν υπόψη των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής :
1.Το υπ΄αριθμ. 2229/29-12-2014 έγγραφο του ΙΚΑ/Τοπ. Υποκ/μα
Κορίνθου με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι η ασφάλιση του υπαλλήλου
Σταύρου Θεμιστοκλή (ΑΜΑ 3688056) στο ΄Ιδρυμα, για την κρίσιμη περίοδο
06/1997 – 08/2000, δεν είναι εφικτή και επειδή η εισφορά εργαζομένου έχει
καταβληθεί στο Δημόσιο, θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ισχύος της
‘’Τυπικής Ασφάλισης’’ του ανωτέρω στο Δημόσιο.
2.Το από 12-01-2015 έγγραφο του Γραφείου Μισθοδοσίας του Δήμου
με το το οποίο ζητείται ο διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να
μεταβεί στο Γενικό Λογιστήριο για να διευκρινίσει τα σχετικά με την
αναγνώριση του συντάξιμου χρόνου υπηρεσίας στο Δημόσιο του υπάλληλου
Σταύρου Θεμιστοκλή.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς
και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. ιε΄ του ν. 3852/2010 μετά
από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της
Αποφασίζει - Ομόφωνα
Διορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,
πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την προκειμένη υπόθεση την κα Κουτή
Σταυρούλα προς την οποία παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να προβεί
προς όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
προκειμένου να διευκρινίσει τα σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου
υπηρεσίας στο Δήμο του υπαλλήλου Σταύρου Θεμιστοκλή ως συντάξιμου στο
Δημόσιο και γενικά να ενεργήσει oτι,δήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη
των δημοτικών συμφερόντων και τη διεκπεραίωση της διδομένης με την
παρούσα απόφαση σε αυτόν εντολής μας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 8/2015.
Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα Μέλη
1.Βλάσσης Ευάγγελος
2.Γεωργίου Χαράλαμπος
3.Παντελέου Κων/νος

Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης
4.Ράτης Σπυρίδων
5..Στάμου Γεώργιος
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