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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  
 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2019 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο 

 
Αξηζ. Απόθαζεο : 29/2019                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Άζκηζη ή μη έθεζης καηά ηης αριθ. 
8/2019 απόθαζης Ειρηνοδικείοσ Ν.Ιωνίας 
(σπόθεζη αγωγής Ολ.Γραικούζη κλπ. 
καηά Δήμοσ για εργαηικές διαθορές)» 
 
 
 

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ηελ 12ε ηνπ κήλα Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα 
Σξίηε θαη ώξα 9 π.κ. ζπλήιζε ζε  ηαθηηθή πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 3555/6/8-
2-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Αξηζηείδε 
Βαζηιόπνπινπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη 
δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ 
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
 
 
 



Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
ΠΑΡΟΝΣΕ 
 

1) Κόληνο Απόζηνινο, Αληηπξόεδξνο 2) Αλαληάδεο Νηθόιανο 3) 
Καιακπόθεο Ησάλλεο 4) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο θαη 5) Παπαινπθά 
Δπηπρία, κέιε. 

 
ΑΠΟΝΣΕ  
 

1) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο  2) Σαβιαξίδεο 
Παλαγηώηεο 3) Γεσξγακιήο Λύζζαλδξνο θαη 4) Πιάηαλνο 
Διεπζέξηνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ.  

 

 Λόγσ απνπζίαο ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ ηεο Ο.Δ. θ. Αξηζηείδε 
Βαζηιόπνπινπ, πξνήδξεπζε, βάζεη ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Ν. 
3852/10, ν Αληηπξόεδξνο ηεο Ο.Δ. θ. Απόζηνινο Κόληνο. 

 
 

Ο θ. Αληηπξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο θαη εηζεγνύκελνο ην 3ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 2938/4-2-2019 εηζήγεζε ηεο Ννκ. 
πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ε.Γξόζνπ επί ηνπ ζέκαηνο:  
 
Πξνο 
Σνλ θ. Γήκαξρν  N.Φηι/θεηαο- N.Υαιθεδόλνο 
 
Ωο γλσζηόλ, νη Οιγα Γξαηθνύζε θιπ. [ 12 ελάγνληεο]   άζθεζαλ θαηά ηνπ 
Γήκνπ Ν.Φηι/θεηαο- Ν.Υαιθεδόλνο  ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ν.Ησλίαο   ηελ 
από 12-6-18 [ ππ΄αξηζκ. θαηαζ.  ΓΑΚ 2808 /ΔΑΚ 32/13-6-18]    αγσγή, κε ηελ 
νπνία δεηνύζαλ  όπσο ππνρξεσζεί ν Γήκνο Ν.Φηι/θεηαο- Ν.Υαιθεδόλνο  λα 
θαηαβάιεη εηο έλα έθαζηνλ εμ απηώλ ηα εηο απηήλ αλαθεξόκελα ρξεκαηηθά 
πνζά θαη δε λνκηκνηόθσο κε ηνλ λόκηκν ηόθν ππεξεκεξίαο [ ηδησηώλ] από ηελ 
επόκελε εκέξα θάζε δηθαηνύκελεο νθεηιήο, άιισο  από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
παξνύζαο αγσγήο, λα θεξπρζεί πξνζσξηλώο εθηειεζηή ε εθδνζεζνκέλε 
απόθαζε θιπ.  
 
Ζ σο άλσ αγσγή  επηδόζεθε ζηνλ  Γήκν Ν. Φηι/θεηαο- Ν. Υαιθεδόλνο ηελ  
13-6-18 [ ππ΄αξηζκ. πξση. ΓΦΥ 15372/13-6-18]. 
 
πδεηήζεσο γελνκέλεο επί ηεο σο άλσ αγσγήο, εμεδόζε ε  ππ΄αξηζκ. 8/19 
απόθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ν. Ησλίαο, κε ηελ νπνία θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ 
αλαθέξνληαη εηο απηήλ εθξίζε όηη : <…  Δικάζει θαη΄αληηκσιία ησλ δηαδίθσλ. 
Δέχεται εν μέπει την αγωγή. Τποχπεώνει ην ελαγόκελν λα θαηαβάιεη :1]  
ηνπο 1ε,2ν,3ν,5ν 6ε, 8ε,9ε,10ε θαη 11ν  εθ ησλ ελαγόλησλ/ ελαγνπζώλ ην πνζό 
ησλ 4.750,00 επξώ 2] ζηνλ 4ν ελάγνληα ην πνζό ησλ 2.881,25 επξώ 3] ζηελ 
7ε ελάγνπζα ην πνζό ησλ 3.938,88 επξώ  4] ζηελ 12ε ελάγνπζα ην πνζό ησλ 
3.286,80 επξώ   θαη όια απηά ηα πνζά κε ην λόκηκν ηόθν από ηελ επνκέλε ηεο 
επίδνζεο ηεο αγσγήο θαη κέρξη ηελ εμόθιεζε. πκςεθίδεη ηα δηθαζηηθά έμνδα 
κεηαμύ ησλ δηαδίθσλ….> [ πξβι. πξνζαγνκέλε]. 
 



ύκθσλα κε ην άξζξν 518 ηνπ ΚΠιΓ νξίδεηαη όηη : < Αλ ν εθθαιώλ δηακέλεη 
ζηελ Διιάδα, ε πξνζεζκία έθεζεο  είλαη ηξηάληα εκέξεο….. Ζ πξνζεζκία 
αξρίδεη από ηελ επίδνζε ηεο απόθαζεο πνπ πεξαηώλεη ηελ δίθε…>. 
 
Καηά ζπλέπεηα  θαηά ηεο αλσηέξσ ππ΄αξηζκ. 9/19 απνθάζεσο ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ Ν.Ησλίαο  δύλαηαη λα αζθεζεί έθεζε ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ εληόο 30 εκεξώλ από ηεο  επηδόζεσο ηεο σο άλσ 
απνθάζεσο ζηνλ ΓΝΦ-ΝΥ. 
 
Δπεηδή ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή    απνθαζίδεη γηα ηελ άζθεζε όισλ ησλ 
ελδίθσλ βνεζεκάησλ  θαη ησλ ελδίθσλ κέζσλ. 
 
Μεηά από ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ιεθζεί απόθαζε από ηελ  Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ    γηα ηελ άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ησλ Οιγαο 
Γξαηθνύζε θιπ.   θαη θαηά ηεο αλσηέξσ ππ΄αξηζκ. 8/19 απνθάζεσο ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ Ν.Ησλίαο 
 
Πξνζέηη δε  , ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθαζηζζεί λα αζθεζεί έθεζε, ζα  
πξέπεη κε ζρεηηθή  απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα εμνπζηνδνηεζεί 
πξνο ηνύην ε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ΝΦ-ΝΥ, όπσο γηα ινγ/ζκό ηνπ 
Γήκνπ Ν. Φηι/θεηαο- Ν.Υαιθεδόλνο  αζθήζεη ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ έθεζε θαηά ησλ Οιγαο Γξαηθνύζε θιπ.  θαη θαηά ηεο 
σο άλσ ππ΄αξηζκ. 8/19 απνθάζεσο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ν.Ησλίαο θαη λα 
παξαζηαζεί θαηά ηελ νξηζζεζνκέλε δηθάζηκν ή ηελ  ηπρόλ κεη΄αλαβνιή 
ηνηαύηε πξνο ππνζηήξημε ηεο σο άλσ εθέζεσο, θαηαζέηνληαο πξνο ηνύην 
έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα. 
 
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ 
κειώλ ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ 
θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 6/2019 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο.  
 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πλεδξίαζεο, ζηελ νπνία παξέζηεζαλ θαη εθπξόζσπνη 
ηνπ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ πνπ εμέζεζαλ ηηο απόςεηο ηνπο επί 
ηνπ ζέκαηνο,  ν Αληηδήκαξρνο Οηθ. Τπεξεζηώλ θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο πξόηεηλε, 
δεδνκέλνπ όηη αθελόο κελ κεηά ηελ αιιαγή ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ δελ είλαη 
ππνρξεσηηθή ε άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο πξσηόδηθεο απόθαζεο, δεδνκέλνπ 
όηη κεηά ηελ πξόζθαηε απόθαζε ηνπ .η.Δ. πνπ δηθαηώλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο 
ζην δήηεκα ηεο θαηαβνιήο ησλ δώξσλ θαη ησλ επηδνκάησλ αδείαο ε 
πεξαηηέξσ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ ζα επηβαξύλεη νηθνλνκηθά ην Γήκν, 
αθεηέξνπ δε δηόηη είλαη δίθαην ην αίηεκα ησλ εξγαδνκέλσλ, λα κελ αζθεζεί ην 
έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. 8/2019 απόθαζεο Δηξελνδηθείνπ 
Ν.Ησλίαο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη ελάγνληεο ζα δεζκεπζνύλ εγγξάθσο όηη 
δελ ζα πξνβνύλ ζε θαηαζρέζεηο ζε ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ηνπ Γήκνπ θαη 
ζα παξαηηεζνύλ από ηνπο ηόθνπο ππεξεκεξίαο, ώζηε ηα επηδηθαζζέληα ζε 
απηνύο πνζά λα ηνπο θαηαβιεζνύλ, όπσο θαη ζε πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο 
εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Κνηλσθεινύο ηνπ Δπηρείξεζεο, ζε δύν (2) 
δόζεηο, εθ ησλ νπνίσλ ε πξώηε ζα ηνπο θαηαβιεζεί εληόο ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 
έηνπο 2019 θαη ε δεύηεξε εληόο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2020, ελώ αλ 
ππάξρεη δηαζέζηκε πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019, 
ηόηε ην ζύλνιν ηνπ πνζνύ λα ηνπο θαηαβιεζεί εληόο ηνπ έηνπο απηνύ. 
 
ηε ζπλέρεηα ν θ. Αληηπξόεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
 



Ζ Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηα έγγξαθα ηεο Ν.Τ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ 
πξόηαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Οηθ. Τπεξεζηώλ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 
παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Ν. 3852/10 («Καιιηθξάηεο») θαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ 
ππόζεζε ζηνηρεία θαη έγγξαθα 

 
Α π ο υ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηυία 

(4 ΤΠΕΡ-1 ΑΠΟΥΗ) 
 
Εγκπίνει ηελ μη άσκηση ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. 
8/2019 απόθαζεο Δηξελνδηθείνπ Ν. Ησλίαο, (ππόζεζε αγσγήο Όιγαο 
Γξαηθνύζε θιπ. θαηά ηνπ Γήκνπ γηα εξγαηηθέο δηαθνξέο), δεδνκέλνπ όηη 
αθελόο κεηά ηελ αιιαγή ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε 
άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο πξσηόδηθεο απόθαζεο, δεδνκέλνπ όηη κεηά ηελ 
πξόζθαηε απόθαζε ηνπ .η.Δ. πνπ δηθαηώλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην δήηεκα 
ηεο θαηαβνιήο ησλ δώξσλ θαη ησλ επηδνκάησλ αδείαο ε πεξαηηέξσ άζθεζε 
ελδίθσλ κέζσλ ζα επηβαξύλεη νηθνλνκηθά ην Γήκν, αθεηέξνπ δε δηόηη είλαη 
δίθαην ην αίηεκα ησλ εξγαδνκέλσλ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη ελάγνληεο ζα 
δεζκεπζνύλ εγγξάθσο όηη δελ ζα πξνβνύλ ζε θαηαζρέζεηο ζε ηξαπεδηθνύο 
ινγαξηαζκνύο ηνπ Γήκνπ θαη ζα παξαηηεζνύλ από ηνπο ηόθνπο ππεξεκεξίαο, 
οπίζονταρ όηη ηα επηδηθαζζέληα ζε απηνύο πνζά ζα ηνπο θαηαβιεζνύλ, όπσο 
θαη ζε πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο 
Κνηλσθεινύο ηνπ Δπηρείξεζεο, ζε δύν (2) δόζεηο, εθ ησλ νπνίσλ ε πξώηε ζα 
ηνπο θαηαβιεζεί εληόο ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2019 θαη ε δεύηεξε εληόο ηνπ 
Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2020, ελώ αλ ππάξρεη δηαζέζηκε πίζησζε ζηνλ 
πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019, ηόηε ην ζύλνιν ηνπ πνζνύ ζα ηνπο 
θαηαβιεζεί εληόο ηνπ έηνπο απηνύ. 
 
 

 Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ηάρζεθε ν θ. Απ.Κόληνο, ν νπνίνο απείτε 
από ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, ππνζηεξίδνληαο όηη πξέπεη λα 
αλαβιεζεί ε ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο, ώζηε λα είλαη παξώλ ν θ. 
Γήκαξρνο θαη λα ζπδεηήζεη κε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ 
επ΄ απηνύ. 

 
 
  Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 29/2019 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  
 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΔΤΑ                                   ΣΑ  ΜΔΛΖ 
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΤΑ 

ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

           ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΟΝΣΟ 
 

 
Ακριβές Ανηίγραθο                                       
Η Υπεύθσνη ηης Υπηρεζίας                                          
Διεκπ/ζεως Αρτείοσ-Πρωηοκόλλοσ  
 

           Λεβανηή Εμμανολία 
 
 
 



 
Εσωτεπική Διανομή : 
 

1. Απηνηειέο Σκήκα  Ννκηθήο Τπεξεζίαο 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηώλ 
4. Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
5. Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ Τπνζέζεσλ 
6. Σκήκα Λνγηζηεξίνπ 
7. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
8. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  
9. σκαηείν Δξγαδνκέλσλ Γήκνπ 


