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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 253/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
9.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ,  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ 
ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ.

Σήμερα  Τρίτη  1  Σεπτεμβρίου  2020  και  ώρα  10:00  π.μ.  συνεδρίασε 
κεκλεισμένων των θυρών και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 
55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης  του  κορωνοϊού  COVID-19 και  της  ανάγκης  περιορισμού  της  διάδοσής 
του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 
αριθ. πρωτ. 11.103/28-8-2020 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη 
αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ  Α΄133)  και  είχε  δημοσιευθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας,  για  να 
συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα πέντε (5) από τα 
επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης Αναπλ. μέλος,
5. Ευάγγελος Θωμάς Αναπλ. μέλος.

1. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
2. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
3. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος.

           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια  διάταξη  περιλαμβάνονται  θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και  η Ευαγγελία  Δημητριάδου  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
            Το θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά:1ο, 
7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 20ο, 2ο, 3ο, 4ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 21ο, 5ο και 6ο. 
           Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε κατά την 
συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
            Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν 
το θέμα της ημερήσιας διάταξης.
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   Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  9ο  θέμα της 
ημερήσιας  διάταξης είχε ενημερώσει  τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 
αριθ. πρωτ. 9.526/26-8-2020 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία 
ανέφερε τα ακόλουθα:

      Στις  27.07.2020  κοινοποιήθηκε  στον  Δήμο  μας  η  με  αριθμ.  κατάθεσης  
δικογράφου  1226/2020 και  με  γενικό  αριθμό  κατάθεσης  48785/2020 αγωγή  των  
Λούσα  Μαρία  κλπ  (σύνολο  43)  ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών  
δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε η 01.10.2020. Από το σύνολο των εναγουσών κατά του  
Δήμου  μας  στρέφονται  οι  11  πρώτες  από  αυτές,  οι  οποίες  είναι  καθαρίστριες  Υ.Ε.  
δημόσιων  σχολείων  της  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  που  
προσλήφθηκαν αρχικώς με μισθώσεις έργου από το ελληνικό δημόσιο, εν συνεχεία από  
10.01.2007  με  συμβάσεις  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου,  από  δε  
01.01.2011 σε προσωποπαγείς θέσεις των Δήμων που χωροταξικά ανήκαν τα σχολεία  
απασχολήσεώς τους.

Με την ασκηθείσα αγωγή τους οι ενάγουσες ζητούν α) να αναγνωριστεί ότι το πρώτο  
εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να αναγνωρίσει μισθολογικά το σύνολο του  
χρονικού διαστήματος που απασχολήθηκε έκαστης των εναγουσών στο ίδιο αντικείμενο  
έως  τις  10.01.2007  και  β)  να  υποχρεωθεί  έκαστο  από  τα  λοιπά  εναγόμενα  ΝΠΔΔ  
(Δήμοι), μεταξύ αυτών και ο Δήμος μας για τις 11 πρώτες από αυτές, να καταβάλει σε  
καθεμία  από  τις  ενάγουσες  τις  αναλυτικά  αναφερόμενες  στην  αγωγή  διαφορές 
αποδοχών τους, όπως προκύπτουν από την κατάταξή  τους στο κατώτατο  μισθολογικό  
κλιμάκιο,  σε σύγκριση με αυτές που θα λάμβαναν  εάν είχε αναγνωριστεί  η ως άνω  
προϋπηρεσία  τους.  Σας  θυμίζω  ότι  όμοια  υπόθεση  χειρίστηκε  ο  δικηγόρος  Αθηνών 
Γεώργιος  Κοκκονός  επί  της  οποίας  εκδόθηκε  η  με  αριθμ.  631/2020 απόφαση  του  
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της οποίας ο Δήμος μας άσκησε έφεση με την  
ίδιο προαναφερόμενο δικηγόρο.

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την απόκρουση του εν λόγω  
δικογράφου  ενώπιον  του  Μονομελούς  Εφετείου  Αθηνών,  για  την  προάσπιση  των  
συμφερόντων του Δήμου και παράλληλα, εισηγούμαι την ανάθεση αυτής στον δικηγόρο  
Αθηνών κ. Γεώργιο Κοκκονό, ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο μας και να καταθέσει  
προτάσεις  στην  συγκεκριμένη  δίκη,  έχοντας  ήδη  χειριστεί  όμοια  υπόθεση  τόσο  στον  
πρώτο βαθμό αλλά ασκώντας και έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, επομένως έχει  
γνώση της υπόθεσης και των νομικών ζητημάτων που τίθενται. Επιπρόσθετα, το αρμόδιο  
δικαστήριο βρίσκεται στην Αθήνα, έδρα της δραστηριότητάς του και η ανάθεση σε αυτόν  
θα αποδειχθεί λιγότερο δαπανηρή για τον Δήμο μας από την μετάβασή μου στην Αθήνα  
προς τον σκοπό αυτό, μετάβαση που ούτως ή άλλως είναι δυσχερής λόγω του φόρτου  
εργασίας που αντιμετωπίζω, αλλά ενδεχομένως και επικίνδυνη λόγω των μέτρων για την  
αποφυγή  της  διασποράς  του  COVID-19.  Για  την  παράσταση  και  την  κατάθεση  
προτάσεων στην εν λόγω δίκη θα του καταβληθεί, σύμφωνα με τον πίνακα ελάχιστων  
αμοιβών  του  Κώδικα  Δικηγόρων,  το  ποσό  των  204,00  €  +  Φ.Π.Α.  24%  48,96  €,  
συνολικά μαζί με τον Φ.Π.Α. 24% το ποσό των 252,96 €. 

Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα. 
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 

αυτής να αποφασίσουν σχετικά.
Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού  άκουσε  τον  Πρόεδρό  της  και  μετά  από 

διαλογική συζήτηση κι  αφού έλαβε υπόψη της την αριθ.  πρωτ.  9.526/26-8-2020 
εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 
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του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 
(  ΦΕΚ  Α΄134)  «Ρυθμίσεις  του Υπουργείου Εσωτερικών,  διατάξεις  για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

Αποφασίζει ομόφωνα
Την  απόκρουση  του  με  αριθμ.  κατάθεσης  δικογράφου  1226/2020  και  με 

γενικό αριθμό κατάθεσης 48785/2020 αγωγή των Λούσα Μαρία κ.λ.π. (σύνολο 43) 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 1-
10-2020.

    Προσλαμβάνει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Έδεσσας το Δικηγόρο 
Αθηνών  Γεώργιο  Κοκκονό  (Α.Μ.Δ.Σ.Α.:  18037)  και  του  δίδει  δε  την  εντολή  και 
πληρεξουσιότητα  να  αντικρούσει  την  εν  λόγω  αγωγή στο  Μονομελές  Πρωτοδικείο 
Αθηνών,  να  εκπροσωπήσει  το  Δήμο  μας  και  να  καταθέσει  προτάσεις  στη 
συγκεκριμένη δίκη αλλά και σε οποιαδήποτε  άλλη μετ’  αναβολή δικάσιμο αυτής, 
προς  εκπροσώπηση  και  υποστήριξη  των  συμφερόντων  του  Δήμου  Έδεσσας,  να 
καταθέσει  υπομνήματα  και  σχετικά  και  να  προβεί  σε  οποιαδήποτε  άλλη  νόμιμη 
ενέργεια για την περαίωση των παραπάνω εντολών.

Ο καθορισμός της αμοιβής του παραπάνω δικηγόρου έγινε με βάση τις νόμιμες 
δικηγορικές αμοιβές, όπως προσδιορίζονται από τις διατάξεις του ν. 4194/2013 και 
θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  00.0611  «Αμοιβές  νομικών  και  συμβολαιογράφων», 
προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2020.
         Για τις ανωτέρω παραστάσεις να καταβληθεί στο Δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο 
Κοκκονό το ποσό των 204,00 € + Φ.Π.Α. 24% 48,96 € συνολικά μαζί με τον Φ.Π.Α. 
24% το ποσό των 252,96 €. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:55 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 253/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 9-9-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Ιγνάτιος  Κετσιτζίδης  (Αναπλ. 
μέλος), Ευάγγελος Θωμάς (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου.
- Δικηγόρο κ. Γεώργιο Κοκκονό

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο.
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