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ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 16/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 111/2022
ΠΔΡΗΙΖΦΖ

«Απνδνρή αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη
αγσγήο ππαιιήισλ Η.Γ.Ν.Σ. ηνπ Γήκνπ θαη
νξηζκφο δηθεγφξσλ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ
Γήκνπ ζην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν Αζελψλ»
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 10 ηνπ κήλα Καΐνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο
ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020,
θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 77 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα
πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ε
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ
ππ΄αξηζ. πξση. 9958/14/6-5-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ
απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη
δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75
ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 77 Δγθχθιην ηνπ
Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ
ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΛΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο
2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο,
Αληηπξφεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Αλεκνγηάλλεο
Γεψξγηνο 6) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 7) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ,
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ
θαη 8) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο
«ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΛΣΔ
1) Θνπεινχζνο Σξήζηνο 2) Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο θαη 3) Νπζηακπαζίδεο
Ησάλλεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, κε ηνπο δχν
πξψηνπο λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 5ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 9921/6-5-2022 εηζήγεζε ηνπ Ηδηαηηέξνπ Γξαθείνπ
Γεκάξρνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΚΑ: «Ιήςε απφθαζεο γηα απνδνρή αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ εξγαδνκέλσλ
ηνπ Γήκνπ-Δμνπζηνδφηεζε δηθεγφξσλ ζην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν Αζελψλ
Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Ρελ 11/05/2022 ζπδεηείηαη ελψπηνλ ηνπ Κνλνκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαηά ηε
Γηαδηθαζία Αζθαιηζηηθψλ Κέηξσλ ε απφ 21/02/2022κε ΓΑΘ 14746/2022 θαη ΔΑΘ
1754/2022 αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Κνχηζη
Θεκηζηνθιή θιπ (ζχλνιν 7) επί ηεο νπνίαο ρνξεγήζεθε ε απφ 11/03/2022 πξνζσξηλή
δηαηαγή ηεο Ξξνέδξνπ ηνπ Κνλνκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ δπλάκεη ηεο νπνίαο
ππνρξεψζεθε ν Γήκνο καο λα ηνπο απαζρνιεί ζηηο ζέζεηο ηηο νπνίεο θαηείραλ πξηλ
ηελ ιήμε ησλ ζπκβάζεψλ ηνπο, θαηαβάιινληαο ζε απηνχο ηηο λφκηκεο απνδνρέο ηνπο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ζπγθεθξηκέλνη εξγαδφκελνη απαζρνινχληαη ζην Γεκνηηθφ
Θνηκεηήξην «Θφθθηλνο Κχινο» θαη ε παξνρή ηεο εξγαζίαο ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηα
ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ηνπ Θνηκεηεξίνπ. Άιισζηε ν πάγηνο θαη
δηαξθήο

ραξαθηήξαο

ηεο

εξγαζίαο πνπ παξέρνπλ

νη σο

άλσ εξγαδφκελνη

αλαγλσξίζηεθε νκφθσλα θαη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ καο δηά ηεο ππ’
αξίζκ. 225/2019 νκφθσλεο απφθαζεο ηνπ.

Κε ηα δεδνκέλα απηά θαη επεηδή ζα πξέπεη λα ιεθζεί απφθαζε ζρεηηθά κε
ηελ ζηάζε πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν Γήκνο καο ελψπηνλ ηνπ σο άλσ Γηθαζηεξίνπ,
ιφγσ ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο ζπλέρηζεο ηεο απαζρφιεζεο ησλ σο άλσ εξγαδνκέλσλ,
ζηα πιαίζηα παξάζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηνπ Γήκνπ καο ελψπηνλ ηνπ σο άλσ
Γηθαζηεξίνπ θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε δηθάζηκν θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν
εηζεγνχκαη γηα λα δνζεί ξεηή θαη ζαθή εληνιή ζην Γηθεγφξν ηνπ Γήκνπ καο, φπσο
ζπλνκνινγήζεη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππφ θξίζε αίηεζήο ηνπο θαη’ άξζξν
352 ηνπ Θψδηθα Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαζψο θαη απνδερζεί ηελ αίηεζε απηή θαηά ηελ
ηζηνξηθή θαη λνκηθή ηεο βάζε ζην ζχλνιφ ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 298 ηνπ Θψδηθα
Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείζζε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 16/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν Ξξφεδξνο έζεζε ππφςε ηνπ
Πψκαηνο ζπκπιεξσκαηηθή εηζήγεζε, σο εμήο:
Ξαξαθαιψ φπσο πξνβείηε ζηε ιήςε απφθαζεο επί ηεο απφ 30.10.2019 αγσγήο ησλ
Γεκεηξνθάιε Κάξζαο θ.ι.π. (Ππλ. 24) θαηά ηνπ Γήκνπ καο, ε νπνία ζπδεηείηαη
ελψπηνλ ηνπ Κνλνκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ, θαηφπηλ Θιήζεο ησλ ελαγφλησλ,
θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 13.05.2022 με απιθμό πινακίος ΘΒ/17. Νη σο άλσ
εξγαδφκελνη ηνπ Γήκνπ καο, απαζρνινχκελνη κε ζπκβάζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ δεηνχλ κε ηελ αγσγή ηνπο λα αλαγλσξηζηεί φηη νη δηαδνρηθέο
ζπκβάζεηο ηνπο νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ έρνπλ ζπλάςεη κε ην Γήκν Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, απνηεινχλ κηα εληαία ζχκβαζε εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δίθαηνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ (ΗΓΑΣ) θαη λα ππνρξεσζεί ν Γήκνο καο
λα απαζρνιεί έθαζην θαη έθαζηε δπλάκεη ηεο σο άλσ αλαγλσξηζζείζαο ζχκβαζεο
θαηαβάιινληάο ηνπο, ηηο λφκηκεο απνδνρέο.
Όπσο γλσξίδεηε ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηνπο Γεκνηηθνχο
Ξαηδηθνχο θαη Βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο αιιά θαη ζηηο ππφινηπεο δνκέο πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζην Γήκν καο θαη απεπζχλνληαη ζε εππαζείο νκάδεο ηεο πφιεο καο,
θαζψο θαη ζε εθαηνληάδεο θηινμελνχκελα παηδηά ζηνπο παηδηθνχο θαη βξεθνλεπηαθνχο
καο ζηαζκνχο, ιφγσ ηνπ φηη νη σο άλσ εξγαδφκελνη αλακθηζβήηεηα θαιχπηνπλ πάγηεο
θαη δηαξθείο αλάγθεο ζην λνκηθφ καο πξφζσπν, κε απνηέιεζκα λα πθίζηαηαη κφληκε
αλάγθε λα απαζρνιείηαη ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο
θαη ελφςεη ηνπ φηη νη σο άλσ εξγαδφκελνη απαζρνινχληαη επί ζεηξά εηψλ ζηηο
ππεξεζίεο καο, πξνζθέξνληαο ηελ εξγαζία ηνπο κε δήιν θαη απφιπηε επηηπρία πξνο
φθεινο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη επνκέλσο είλαη αλακθίβνια πξνο ην ζπκθέξνλ
ηνπ λνκηθνχ καο πξνζψπνπ ε εμαζθάιηζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ κε ζηαζεξή ζρέζε
εξγαζίαο ην νπνίν ζα κπνξεί κε ηνλ ηξφπν απηφ λα πξνζθέξεη απξφζθνπηα ηηο
ππεξεζίεο ηνπ ζην λνκηθφ πξφζσπν έηζη ψζηε λα εθπιεξψζεη ηελ απνζηνιή ηνπ πξνο
φθεινο ησλ πνιηηψλ, κε ηαπηφρξνλε κεηαθνξά ησλ πηζηψζεσλ/ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο
κηζζνδνζίαο ηνπο
Θαηφπηλ θαη ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ ησλ σο άλσ
εξγαδνκέλσλ γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο ηεο Νηθ. Δπηηξνπήο
Διζηγούμαι

Ρελ απνδνρή θαη’ άξζξν 298 Θ.Ξνι.Γ ηεο απφ 30.10.2019 αγσγήο (ΓΑΘ 95218/2019)
ησλ εξγαδνκέλσλ: Γεκεηξνθάιε Κάξζαο θιπ. (ζπλ. 24) σο πξνο ηελ λνκηθή θαη ηζηνξηθή
βάζε απηήο θαη ηνπ αηηήκαηφο ηεο θαη ηελ παξνρή πιεξεμνπζηφηεηαο – εληνιήο ζηνπο
δηθεγφξνπο ηνπ Γήκνπ θ.θ. Ε.Γξφζνπ θαη Σ.Σήην-Θηάκν, ελεξγνχληεο απφ θνηλνχ ή
ρσξηζηά, λα παξαζηνχλ θαη λα δειψζνπλ ζην Γηθαζηήξην θαηά ηε δηθάζηκν ηεο
13.05.2022 (φπσο απηή νξίζηεθε θαηφπηλ θιήζεσο) ή ζε νπνηαδήπνηε κεη’ αλαβνιή
δηθάζηκν, ή θαηφπηλ θιήζεσο ιφγσ καηαίσζεο ή επαλαθνξάο απηήο κε νπνηνλδήπνηε
λφκηκν ηξφπν, φηη ν Γήκνο καο απνδέρεηαη θαη’ άξζξν 298 Θ.Ξνι.Γ. ζε ζπλδπαζκφ κε ην
άξζξν 297 Θ.Ξνι.Γ., ελ ζπλφισ ηελ σο άλσ αγσγή ζηελ λνκηθή θαη ηζηνξηθή βάζε απηήο
θαζψο θαη ην αηηεηηθφ ηεο.
Θαηφπηλ ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηηο απφςεηο ησλ κειψλ ηεο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
72 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ
άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20 θαη φια ηα ζρεηηθά κε ηηο αλσηέξσ ππνζέζεηο
ζηνηρεία θαη έγγξαθα
Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η ΟΚΟΦΧΛΑ
Α)
Ρελ αποδοσή θαη΄ άξζξν 298 Θ.Ξνι.Γ. ηεο απφ 21/02/2022 κε ΓΑΘ 14746/2022
θαη ΔΑΘ 1754/2022 αίηηζηρ αζθαλιζηικών μέηπων ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ
Κνχηζη Θεκηζηνθιή θιπ (ζχλνιν 7) σο πξνο ηελ λνκηθή θαη ηζηνξηθή βάζε απηήο θαη
ηνπ αηηήκαηφο ηεο θαη ηελ παποσή πληπεξοςζιόηηηαρ-ενηολήρ ζηνπο
πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο ηνπ Γήκνπ θ.θ. Σ.Σήην-Θηάκν θαη Ε.Γξφζνπ γηα λα
παπαζηούν, απφ θνηλνχ ή θαηά κφλαο, θαη λα δειψζνπλ ζην Γηθαζηήξην (Κνλνκειέο
Ξξσηνδηθείν Αζελψλ) θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 11ηρ/5/2022 θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή
ή χζηεξα απφ καηαίσζε ζπδήηεζε, ζπλνκνινγήζνπλ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο
ππφ θξίζε απφ 21/02/2022 κε ΓΑΘ 14746/2022 θαη ΔΑΘ 1754/2022 αίηεζεο
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Κνχηζη Θεκηζηνθιή θιπ (ζχλνιν
7) θαη’ άξζξν 352 ηνπ Θψδηθα Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαζψο θαη λα αποδεσθούν ηελ
σο άλσ αίηεζε θαηά ηελ ηζηνξηθή θαη λνκηθή ηεο βάζε ζην ζχλνιφ ηεο, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 298 ηνπ Θψδηθα Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο».
Β)
Ρελ αποδοσή θαη’ άξζξν 298 Θ.Ξνι.Γ ηεο απφ 30.10.2019 αγωγήρ (ΓΑΘ 95218/2019)
ησλ εξγαδνκέλσλ: Γεκεηξνθάιε Κάξζαο θιπ. (ζπλ. 24) σο πξνο ηελ λνκηθή θαη ηζηνξηθή
βάζε απηήο θαη ηνπ αηηήκαηφο ηεο θαη ηελ παποσή πληπεξοςζιόηηηαρ – ενηολήρ
ζηνπο πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο ηνπ Γήκνπ θ.θ. Σ.Σήην-Θηάκν θαη Ε.Γξφζνπ γηα λα
παπαζηούν, απφ θνηλνχ ή θαηά κφλαο, θαη λα δειψζνπλ ζην Γηθαζηήξην (Κνλνκειέο
Ξξσηνδηθείν Αζελψλ) θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 13ηρ.05.2022 (φπσο απηή νξίζηεθε θαηφπηλ
θιήζεσο) ή ζε νπνηαδήπνηε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν, ή θαηφπηλ θιήζεσο ιφγσ καηαίσζεο
ή επαλαθνξάο απηήο κε νπνηνλδήπνηε λφκηκν ηξφπν, φηη ν Γήκνο αποδέσεηαι θαη’
άξζξν 298 Θ.Ξνι.Γ. ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 297 Θ.Ξνι.Γ., ελ ζπλφισ ηελ σο άλσ
αγσγή ζηελ λνκηθή θαη ηζηνξηθή βάζε απηήο θαζψο θαη ην αηηεηηθφ ηεο.

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 111/2022
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεπική Γιανομή :
1. Απηνηειέο Ρκήκα Λνκηθήο πεξεζίαο
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
3. Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηψλ
4. Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
5. Γ/λζε Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο
6. Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
7. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
8. Ρκήκα Θνηκεηεξίνπ
9. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
10. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
11. Πσκαηείν Δξγαδνκέλσλ Γήκνπ

