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«Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξσλ Γήκνπ ζην 
Δηξελνδηθείν Λ.Ησλίαο (ππόζεζε αγσγήο 
Α.Κ.Ξεξξή θιπ. θαηά Γήκνπ-δηαδηθαζία 
εξγαηηθώλ δηαθνξώλ)» 
 
 

Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 18 ηνπ κήλα Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2023, εκέξα Ρεηάξηε θαη 
ώξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 897/2/13-1-2023 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε 
λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 

 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) 

κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
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ΠΑΡΟΝΣΔ 
 
1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο, 2) Ράθαο Ζιίαο 3) 

Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Θνπεινύζνο Σξήζηνο 5) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 6) 
Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο 7) Ιέθθαο Αζαλάζηνο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο, σο 
Αληηδήκαξρνο θαη 8) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο 
παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ». 

 
ΑΠΟΝΣΔ  
 
1) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Αληηπξόεδξνο 2) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο 

θαη 3) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα 
θιεηεύζεθαλ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά. 

 
• Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Κ.Θνπηζάθεο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε ζην 8ν 

ζέκα ηεο Ζ.Γ.. 
 

Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 8ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ην αξηζ. πξση. 350/9-1-2023 ελεκεξσηηθό ζεκείσκα-εηζήγεζε ηεο 
Λνκ. Ππκβνύινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ε.Γξόζνπ επί ηνπ ζέκαηνο:  
 
Ξξνο 
Ρνλ θ. Γήκαξρν Λ.Φηι/θεηαο- Λ. Σαιθεδόλαο 
 
Ρελ 22-3-2023 , εκέξα Tεηάξηε εθδηθάδεηαη ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λ. Ησλίαο   [ 
δηαδ. εξγαηηθώλ δηαθνξώλ]  ε από 21-12-22 [ ππ΄αξηζκ. θαηαζ. ΓΑΘ  5184 ΔΑΘ 
20/22-12-22]  αγσγή ησλ Αλζίππεο- Καξίαο Ξεξξή θιπ. [ ζύλνιν 20 ελάγνληεο]    
θαηά ηνπ   Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Σαιθεδόλαο, κε ηελ νπνία δεηνύλ : < … Λα γίλεη 
δεθηή ε αγσγή καο. Λα ππνρξεσζεί ην ελαγόκελν, γηα ηελ αλαθεξόκελε ζην 
ηζηνξηθό αηηία, λα θαηαβάιεη ζηελ 1ε από εκάο ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 1.092 επξώ, 
ζηελ 2ε από εκάο ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 1.092 επξώ, ζηελ 3ε από εκάο ην ζπλνιηθό 
πνζό ησλ 1.092 επξώ, ζηελ 4ε από εκάο ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 1.092 επξώ, ζηελ 5ε 
από εκάο ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 1.092 επξώ, ζηελ 6ε από εκάο ην ζπλνιηθό πνζό 
ησλ 1.078,80 επξώ,  ζηελ 7ε από εκάο ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 759,94 επξώ, ζηελ 8ε 
από εκάο ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 759,94 επξώ, ζηελ 9ε από εκάο ην ζπλνιηθό πνζό 
ησλ 865,52 επξώ, ζηελ 10ε από εκάο ην ζπλνιηθό πνζό 937,44 επξώ, ζηελ 11ε από 
εκάο ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 691,92 επξώ, ζηελ 12ε από εκάο ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 
937,44 επξώ, ζηελ 13ε από εκάο ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 987,84 επξώ, ζηελ 14ε από 
εκάο ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 937,44 επξώ, ζηελ 15ε από εκάο ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 
937,44 επξώ, ζηελ 16ε από εκάο ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 937,44 επξώ, ζηελ 17ε από 
εκάο ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 1.065,12 επξώ,, ζηελ 18ε από εκάο ην ζπλνιηθό πνζό 
ησλ 937,44 επξώ, ζηελ 19ε από εκάο ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 1.065,12 επξώ, ζηελ 
20ε από εκάο ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 758,88 επξώ, λνκηκνηόθσο κε ηνλ λόκηκν ηόθν 
ππεξεκεξίαο [ ηδησηώλ], από ηελ επόκελε εκέξα θάζε δηθαηνύκελεο νθεηιήο [ δήιε 
εκέξα], άιισο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο αγσγήο καο θαη κέρξη ηελ πιήξε 
εμόθιεζε, άιισο από ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο καο θαη κέρξη ηελ πιήξε εμόθιεζε. 
Λα θεξπρζεί ε απόθαζε πνπ ζα εθδνζεί πξνζσξηλά εθηειεζηή. Λα θαηαδηθαζηεί ν 
αληίδηθνο ζηελ ελ γέλεη δηθαζηηθή καο δαπάλε > [  πξβι. πξνζαγνκέλε]. 
 
Ξξνο απόθξνπζε ηεο σο άλσ αγσγήο  άκα δε θαη πξνο πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 
ηνπ Γήκνπ  Λ. Φηιαδέιθεηαο- Λ.Σαιθεδόλαο, παξαθαιώ λα κνπ ρνξεγήζεηε εηο 
δηπινύλ  ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 20-2-2023   βεβαηώζεηο ππεξεζηαθήο θαη 
κηζζνινγηθήο θαηάζηαζεο ελόο εθάζηνπ ησλ ελαγόλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 
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1.- ηελ έλλνκε ζρέζε πνπ ζπλδέεη θάζε ελάγνληα κε ηνλ  Γήκν Λ.Φηι/θεηαο- 
Λ.Σαιθεδόλαο  θαηά ην έλδηθν ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη ζήκεξα, πνίν ην αληηθείκελν 
ηεο απαζρόιεζεο ελόο εθάζηνπ, ηνλ ηξόπν θαζνξηζκνύ ησλ απνδνρώλ ηνπο. 
2.- ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ελόο εθάζηνπ, ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 
θαηαβαιινκέλσλ κεληαίσλ απνδνρώλ θαη ησλ ινηπώλ παξνρώλ, επηδνκάησλ, 
απνδεκηώζεσλ από νπνηαδήπνηε πεγή θαη αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ πνπ ιακβάλεη ν 
θάζε έλαο εμ απηώλ θαηά ην έλδηθν ρξνληθό δηάζηεκα. 
3.- εάλ  θαηά ην έλδηθν ρξνληθό δηάζηεκα απαζρνιήζεθαλ ή όρη ππεξσξηαθά θαη ζε 
θαηαθαηηθή πεξίπησζε ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν  δελ θαηεβιήζε ε ζρεηηθή  απνδεκίσζε. 
4.- λα κνπ δνζνύλ  νη έγγξαθεο  απόςεηο ηεο  αξκόδηαο πεξεζίαο επί ησλ ιόγσλ ηεο 
σο άλσ αγσγήο θαζώο θαη ηα ζρεηηθά κε απηνύο έγγξαθα- ζηνηρεία [ πρ. απνθάζεηο,  
ην είδνο ηεο  απαζρόιεζεο, έλαξμε θαη ιήμε απηήο, ηελ λνκηθή  ζρέζε ησλ 
αηηνύλησλ κε ηνλ Γήκν θιπ ,ηπρόλ εγθπθιίνπο, έγγξαθα, ζπκβάζεηο, εγθξίζεηο θιπ. 
ηεο Γηνηθήζεσο  θαη γεληθά θάζε αλαγθαίν κε απηνύο έγγξαθν]  εηο δηπινύλ. 
 
Ρέινο παξαθαιώ όπσο ρνξεγήζεηε ζρεηηθή απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε 
ηελ νπνία λα εμνπζηνδνηείηαη ε Λνκηθή πεξεζία θαη ζπγθεθξηκέλα νη επί παγία 
αληηκηζζία πιεξ. δηθεγόξνη απηήο θ.θ Εακπέηα Γξόζνπ θαη Σξπζόζηνκνο Σήηνο – 
Θηάκνο όπσο  από θνηλνύ ή κεκνλσκέλα έθαζηνο απηώλ παξαζηεί ελώπηνλ ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ Λ. Ησλίαο   [ δηαδ. εξγαηηθώλ δηαθνξώλ]  θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 22-3-
23 ή ηελ ηπρόλ κεη΄αλαβνιή ηνηαύηε  πξνο απόθξνπζε ηεο  από 21-12-22 [ 
ππ΄αξηζκ. θαηαζ.  ΓΑΘ  5184   ΔΑΘ   20/22-12-22]  αγσγήο  ησλ Αλζίππεο- Καξίαο 
Ξεξξή θιπ. [ ζύλνιν 20 ελάγνληεο]    θαηά ηνπ   Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Σαιθεδόλαο,  
θαηαζέηνληαο πξνο ηνύην έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα. 
 
 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 2/2023 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. Θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ν Ξξόεδξνο ηεο Ν.Δ. 
θ. Η.Βνύξνο έθαλε δεθηό ην αίηεκα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ θαη απνδέρζεθε 
πξόηαζε ηνπ κέινπο ηεο Ν.Δ. θ. Ξ.Γξεηδειηά λα θαηαβιεζνύλ ζε απηνύο ηα ζρεηηθά 
πνζά, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα παξαηηεζνύλ από ην δηθόγξαθν ηεο αζθεζείζαο εθ 
κέξνπο ηνπο αγσγήο θαηά ηνπ Γήκνπ. Πηε ζπλέρεηα ν ίδηνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα 
απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
• Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο  απείρε από ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, ιόγσ 
ηεο αξηζ. 2377/2022 πξόζθαηεο απόθαζεο ηνπ Π.η.Δ. κε ηελ νπνία θξίζεθαλ 
αληηζπληαγκαηηθέο νη δηαηάμεηο ησλ Λ. 4623/19 θαη 4625/19 γηα ηελ ζύλζεζε ησλ 
Δπηηξνπώλ θαη ηελ εθρώξεζε αξκνδηνηήησλ από ην Γ.Π. πξνο απηέο.  
 
 Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Ζι.Ράθαο απείρε, επίζεο, από ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία. 
 
Ζ Ν.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηεο Λνκ. πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ηελ 
ηειηθή ππνβιεζείζα πξόηαζε, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Λ. 
3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ην άξζξν 3 παξ. 1ηε θαη 2 
ηνπ Λ. 4623/19 θαη εθ λένπ από απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20 θαη όια 
ηα ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε ζηνηρεία θαη έγγξαθα 
 

Α π ο θ α ζ ί δ ε ι   ομόθωνα 
 

Αποδέχεηαι ην αίηεκα ησλ εξγαδνκέλσλ Αλζίππεο- Καξίαο Ξεξξή θιπ. [ζύλνιν 20 
άηνκα] θαη απνθαζίδεη ηελ καηαβολή ζε απηνύο ησλ ζρεηηθώλ πνζώλ, όπσο 
αλαιύνληαη ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα παξαηηεζνύλ 
από ην δηθόγξαθν ηεο αζθεζείζαο εθ κέξνπο ηνπο ελώπηνλ ηνπ  Δηξελνδηθείνπ Λ. 
Ησλίαο από 21-12-2022 [ ππ΄αξηζκ. θαηαζ.  ΓΑΘ  5184   ΔΑΘ 20/22-12-22] αγωγήρ  
( δηαδ. εξγαηηθώλ δηαθνξώλ-δηθάζηκνο 22-3-2023) θαηά ηνπ   Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- 
Λ.Σαιθεδόλαο. 
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Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 15/2023 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 
 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΗ 
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 

 
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ πεύζπλε ηεο πεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ  
 

           Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
 

Δζωηεπική Γιανομή : 
 

1. Απηνηειέο Ρκήκα  Λνκηθήο πεξεζίαο 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηώλ 
4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
5. Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
6. Ρκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 
7. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 
8. Ρκήκα Ρακείνπ 
9. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ  

10. Πσκαηείν Δξγαδνκέλσλ Γήκνπ 
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