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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 5/2019 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο 
 

Αξηζ. Απόθαζεο : 26/2019                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Εμνπζηνδόηεζε δηθεγόξωλ Δήκνπ ζην 
Εηξελνδηθείν Ν.Ιωλίαο (ππόζεζε αγωγήο 
ππαιιήινπ Μ.Καληδίθε θαηά Δήκνπ-
Δηαδηθαζία εξγαηηθώλ δηαθνξώλ)» 

 
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ηελ 6ε ηνπ κήλα Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα 
Σεηάξηε θαη ώξα 9 π.κ. ζπλήιζε ζε  ηαθηηθή πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 
2799/5/1-2-2019 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 :      
 



ΠΑΡΟΝΣΔ 
 

1) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο  2) Κόληνο 
Απόζηνινο, Αληηπξόεδξνο 3) Αλαληάδεο Νηθόιανο 4) Καιακπόθεο 
Ησάλλεο θαη 5) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο, κέιε. 

 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Παπαινπθά Δπηπρία 2) Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο 3)Γεσξγακιήο 
Λύζζαλδξνο  θαη 4) Πιάηαλνο Διεπζέξηνο,  νη νπνίνη δελ 
πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ.  

 
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο θαη εηζεγνύκελνο ην 9ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 2538/30-1-2019 εηζήγεζε ηνπ Ννκ. 
πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ θ. Μελ. Παπαδεκεηξίνπ επί ηνπ ζέκαηνο:  
 
ΘΔΜΑ:«Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΓΝΦ-ΝΥ πεξί εληνιήο θαη 
πιεξεμνπζηόηεηαο γηα παξάζηαζε ησλ δηθεγόξσλ επί παγία αληηκηζζία 
ηνπ ΓΝΦ-ΝΥ ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ν. Ησλίαο  (Σκήκα 
Πεξηνπζηαθώλ Γηαθνξώλ) θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 13.3.2019 πξνο 
απόθξνπζε ηεο από 30.11.2018 αγσγήο ηεο αληηδίθνπ ππαιιήινπ 
Μαξίαο Καληδίθε θαηά ηνπ Γήκνπ καο (αξ. πηλαθίνπ 1)». 
 
ρεη:  Ζ αξηζκ. πξση. 33289/13.12.2018 αγσγήαπό 30.11.2018 αγσγήο 
ηεο αληηδίθνπ ππαιιήινπ Μαξίαο Καληδίθε θαηά ηνπ Γήκνπ καο. 
 
 
 
 
=========================…========================= 

 
 

Αμηόηηκε θ. Γήκαξρε, 
                                       ζηηο 11.1.2019 κνπ ρξεώζεθε από ηελ Πξντζηακέλε 
ηεο Ν.Τ ΓΝΦ-ΝΥ ζπλάδειθν Ε. Γξόζνπ ε αξηζκ. πξση. 33289/13.12.2018 
ΓΝΦ-ΝΥ από 30.11.2018 αγσγήο ηεο αληηδίθνπ ππαιιήινπ Μαξίαο 
Καληδίθε θαηά ηνπ Γήκνπ καο (ΓΑΚ 5613/2018  θαη ΔΑΚ 62/2018 ελώπηνλ 
ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ν. Ησλίαο (Σκήκα Δξγαηηθώλ-Ακνηβέο), ηεο νπνίαο 
νξίζζεθε εκεξνρξνλνινγία ζπδεηήζεσο ε 13.3.2019 (αξ. πηλ. 1) θαη ηελ 
νπνία παξέιαβα ζηηο 15.1.2019. 
     Με ηελ ελ ιόγσ αγσγή ηεο ε αληίδηθνο ππάιιεινο Μαξία Καληδίθεδεηά λα 
ηεο θαηαβιεζνύλ ηα ελ ηε αγσγή αλαθεξόκελα πνζά γηα δώξν 
Υξηζηνπγέλλσλ 2016 (500,νν επξώ), γηα Γώξν Πάζρα, Δπίδνκα αδείαο θαη 
Γώξν Υξηζηνπγέλλσλ 2017 (250 + 250 + 500)= 1.000 επξώ θαη γηα  Γώξν 
Πάζρα, Δπίδνκα αδείαο θαη Γώξν Υξηζηνπγέλλσλ 2018 (250 + 250 + 500)= 
1.000 επξώ  θαη ελ ΓΔΝΗΚΩ ΤΝΟΛΩ γηα ηηο αηηίεο απηέο ην ΠΟΟΝ ησλ 
2.500 επξώ λνκηκνηόθσο από ην ρξόλν πνπ θάζε επί κέξνπο θνλδύιην 
θαηέζηε ιεμηπξόζεζκν θαη απαηηεηό άιισο από ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο, λα 
θεξπρζεί πξνζσξηλά εθηειεζηή ε απόθαζε θαη λα θαηαδηθαζζεί ν ελαγόκελνο 
Γήκνο ζηε δηθαζηηθή δαπάλε θαη ακνηβή ηεο πιεξεμνπζίνπ ηεο δηθεγόξνπ. 



 
 

Μεηά ηαύηα, ιακβαλνκέλσλ ππόςε όισλ ησλ αλσηέξσ, θαη πξνο 

απόθξνπζε ηεο αγσγήο ηεο αληηδίθνπ, εθόζνλ ηνύην ήζειε απνθαζηζζεί, ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα ρνξεγήζεη δηα απνθάζεώο ηεο ζηνπο 

επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνπζίνπο δηθεγόξνπο ηεο ΝΤΓΝΦ-ΝΥ  (Ε. 

Γξόζνπ, Μελέιαν Παπαδεκεηξίνπ θαη Υξπζόζηνκν Υήην-Κηάκν) ηελ 

εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα όπσο παξαζηνύλ από θνηλνύ ή θαηά 

κόλαο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ελ ιόγσ αγσγήο ελώπηνλ ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Ν. Ησλίαο– Σκήκα Δξγαηηθώλ Γηαθνξώλ- Ακνηβώλ ζηηο 

13.3.2019 ή ζε θάζε κεη΄αλαβνιήλ απηήο ζπδήηεζε (αξ. πηλαθίνπ 1) θαη 

απνθξνύζνπλ απηή ππνβάιινληαο πξνηάζεηο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

 

Οη αξκόδηεο Τπεξεζίεο ηνπ ΓΝΦ – ΝΥ παξαθαινύληαη όπσο 

δηαβηβάζνπλ ζηε Ν.Τ ΓΝΦ-ΝΥ έσο ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2019 ην αξγόηεξν 

ηηο απόςεηο ηνπο επί ηεο αγσγήο, πεξί ηνπ βαζίκνπ ή όρη απηήο θαη ηα 

ζρεηηθά έγγξαθα πνπ δεηήζεθαλ κε ην αξηζκ. πξση. 34568/28.12.2018 

έγγξαθν ηεο Ν.Τ. 

 
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ 
κειώλ ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ 
θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 5/2019 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. 
Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Ζ Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, 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 ν θ α ζ ί δ ε η   νκόθσλα 

 
Δμνπζηνδνηνύληαη  νη επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνη δηθεγόξνη 

ηνπ Γήκνπ Ν.Φηι/θεηαο- Ν. Υαιθεδόλαο  θ.θ.  Εακπέηα Γξόζνπ, Μελέιανο 

Παπαδεκεηξίνπ θαη Υξπζόζηνκνο Υήηνο- Κηάκνο όπσο παξαζηνύλ, από 

θνηλνύ ή θαηά κόλαο, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο από 30.11.2018 αγσγήο ηεο 

αληηδίθνπ ππαιιήινπ Μαξίαο Καληδίθε θαηά ηνπ Γήκνπ ελώπηνλ ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Ν. Ησλίαο– Σκήκα Δξγαηηθώλ Γηαθνξώλ- Ακνηβώλ ζηηο 

13.3.2019 ή ζε θάζε κεη΄αλαβνιήλ απηήο ζπδήηεζε (αξ. πηλαθίνπ 1) θαη 

απνθξνύζνπλ απηήλ, ππνζηεξίδνληαο ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ θαη 

ππνβάιινληαο πξνηάζεηο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

 
 
 



 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 26/2019 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΖ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΖ ΟΗΚ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ 
 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Η Υπεύζπλε ηεο Υπεξεζίαο                                          
Δηεθπ/ζεωο Αξρείνπ-Πξωηνθόιινπ  
 

            Λεβαληή Εκκαλνιία 
 
 
 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή : 
 

1. Απηνηειέο Σκήκα  Ννκηθήο Τπεξεζίαο 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηώλ 
4. Σκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 
5. Σκήκα Λνγηζηεξίνπ 
6. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
7. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  


