
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   319/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 29/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την γνωμοδότηση 
δικηγόρου επί της αριθ.  4301/2021 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου 
Αθηνών. 

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 
4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 19299/10-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα 
χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη. 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                  Μπάντης Ιορδάνης                                    
2. Μπερμπερίδης Πέτρος                             Γρομπανόπουλος Τρύφων  
3. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
4. Γυρίκη Ελένη 
5. Χατζητιμοθέου Ιωάννης                                  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Σύμφωνα με το εδάφιο δ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/201 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την 
πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς 
του, σε όσους δήμους είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία 
αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να 
παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή 
γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία 
αντιμισθία. 

Στις 18-07-2022 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 12376/19-07-2022), επιδόθηκε στον Δήμο 
Αμυνταίου η αριθ. 4301/2021 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών 
(Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Εργατικές Διαφορές), με την οποία 
κατέστη τελεσίδικη η αριθ. 631/2020 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών.  

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, ο Δήμος Αμυνταίου οφείλει να καταβάλει 
σε επτά (7) καθαρίστριες σχολικών μονάδων Ι.Δ.Α.Χ. το εκδικασθέν ποσό των 
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43.415,87 € για το χρονικό διάστημα από 16/04/2013 έως 30/09/2017 λόγω 
αναδρομικής αναγνώρισης προϋπηρεσίας, προσαυξανόμενο κατά 11.431,04€ 
λόγω εργοδοτικών εισφορών και κατά 8.660,50€ από τόκους υπερημερίας.  

Η συνολική οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Αμυνταίου ανέρχεται στο ποσό 
των 63.507,41€ εκ των οποίων ποσό ύψους 12.914,93 € θα παρακρατηθεί από 
τις δικαιούχους καθαρίστριες και θα αποδοθεί ως αμοιβή στην δικηγορική 
εταιρεία που τις εκπροσώπησε στα δικαστήρια βάσει της αναγγελίας 
εργολαβικού δίκης - εκχώρησης που μας κοινοποιήθηκε στις 18/07/2022. 

Στην συνημμένη γνωμοδότηση του κ. Ραρρή Κωνσταντίνου, επαγγέλματος 
δικηγόρου, αναφέρονται τα εξής: 

«1…..η υπόθεση έχει κριθεί στην ουσία της από διαφορετικές συνθέσεις και 
οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια θα προκαλέσει επιβάρυνση στον Δήμο 
Αμυνταίου χωρίς να υπάρχει πιθανότητα επιτυχούς έκβασης. 

2. Αναφορικά με τους τόκους λέχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις….. 

3. Τέλος η αναγγελία εργολαβικού δίκης τους πληρεξουσίου δικηγορου των 
εργαζομένων είναι καθ’ όλα νόμιμη και θα πρέπει να καταβληθεί απευθείας σε 
αυτήν η αναλογούσα αμοιβή του…..» 

Ο Πρόεδρος πρότεινε α) να γίνει αποδεκτή η συνημμένη γνωμοδότηση και β) 
να γίνουν αποδεκτά τα ποσά για τις εργοδοτικές εισφορές και τους τόκους 
υπερημερίας. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια 
διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Το εδάφιο ι’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 

2. Την αριθ. 43/2021 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών 
3. Τη συνημμένη γνωμοδότηση  
4. Την εισήγηση του Προέδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη.  

Β. Εγκρίνει τη συνημμένη γνωμοδότηση επί της τελεσίδικης δικαστικής 
απόφασης του ποσού των 43.415,87€, για αναδρομική αναγνώριση 
προϋπηρεσίας επτά (7) καθαριστριών σχολικών μονάδων Ι.Δ.Α.Χ., πλέον 
εργοδοτικών εισφορών ποσού ύψους 11.431,04€ και  πλέον των νόμιμων 
τόκων ποσού ύψους 8.660,50€,  όπως υπολογίστηκαν από τον κ. Ραρρή Κ., 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 319/2022 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 

      Ο  Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΓΥΡΙΚΗ Ε. 
                                                                                           4. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.                                                                                                                                                                
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