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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19ης/08-08-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός Απόφασης:

174/2016
:

ΘΕΜΑ:

«Έγκριση ασκήσεως έφεσης κατά της
υπ΄αριθ. 222/2015 οριστικής απόφασης
του Ειρηνοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) -και- κατά
των : (1) Αργυρώς Πολυχρονίδου του
Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, Αγησιλάου
και Μητροπολίτου Λαυρεντίου 88, (2) Ελισσάβετ Αλεξανδρίδου του Ευαγγέλου,
κατοίκου Δράμας, Τσιμισκή 122, (3) Ευγενίας Πεχλιβανίδου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, Παρ. Μπακογιάννη 1, (4)
Κωνσταντινιάς Καραμήτσιου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δράμας, Φιλίππου
87 και (5) Δημητρίου Αβερκιάδη του Αποστόλου, κατοίκου Δράμας, Ανδριανουπόλεως 38, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας.»

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 8 η Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό
την Προεδρία του προέδρου της, κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας, μετά από
την αριθμ. πρωτ.29975/03-08-2016 γραπτή πρόσκληση του, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος)
Καραμπατζάκης Δημήτριος
Σολάκης Άγγελος
Μουρβετίδης Μιχαήλ
Χαραλαμπίδης Ανδρέας

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:
1.
2.
3.
4.

Παπαδόπουλος Γεώργιος
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος
Ηλιάδης Νικόλαος)
Ζαχαριάδης Παύλος

Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ.
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας,
γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.
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Ο κ. πρόεδρος, εισάγοντας το 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα μέλη
της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 28846/26-07-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Δράμας, σχετικά με την «Έγκριση ασκήσεως έφεσης κατά της υπ΄ αριθ. 222/2015 οριστικής
απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) -και- κατά
των : (1) Αργυρώς Πολυχρονίδου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, Αγησιλάου και Μητροπολίτου Λαυρεντίου 88, (2) Ελισσάβετ Αλεξανδρίδου του Ευαγγέλου, κατοίκου Δράμας,
Τσιμισκή 122, (3) Ευγενίας Πεχλιβανίδου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, Παρ. Μπακογιάννη 1, (4) Κωνσταντινιάς Καραμήτσιου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δράμας, Φιλίππου
87 και (5) Δημητρίου Αβερκιάδη του Αποστόλου, κατοίκου Δράμας, Ανδριανουπόλεως 38,
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας..
», και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο έχει όπως παρακάτω:
ΣΧΕΤ.: (α) το υπ΄αριθ.πρωτ. 48760/2015 έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας.
(β) το υπ΄αριθ.πρωτ. 27393/2016 έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
περί ασκήσεως ένδικου μέσου
( άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ’ και 2 του Ν. 3852/2010 )
Όσον αφορά την υπ΄αριθ. 222/2015 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Δράμας
(Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), με την οποία έγινε δεκτή κατά ένα μέρος η κρινομένη υπ΄ αριθ. καταθ. 183/2014 αγωγή των : (1) Αργυρώς Πολυχρονίδου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, Αγησιλάου και Μητροπολίτου Λαυρεντίου 88, (2) Ελισσάβετ Αλεξανδρίδου
του Ευαγγέλου, κατοίκου Δράμας, Τσιμισκή 122, (3) Ευγενίας Πεχλιβανίδου του Γεωργίου,
κατοίκου Δράμας, Παρ. Μπακογιάννη 1, (4) Κωνσταντινιάς Καραμήτσιου του Κωνσταντίνου,
κατοίκου Δράμας, Φιλίππου 87 και (5) Δημητρίου Αβερκιάδη του Αποστόλου, κατοίκου
Δράμας, Ανδριανουπόλεως 38, η οποία εστρέφετο κατά του Δήμου Δράμας -και- υποχρεώθηκε ο εναγόμενος Δήμος Δράμας να καταβάλει στην ως άνω πρώτη (α΄) ενάγουσα το
συνολικό ποσό των χιλίων τριάντα εννέα Ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (1.039,64 Ευρώ), στην ως άνω δεύτερη (β΄) ενάγουσα το συνολικό ποσό των εξακοσίων δέκα πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτών (615,50 Ευρώ), στην ως άνω τρίτη (γ΄) ενάγουσα το συνολικό ποσό
των εξακοσίων δέκα πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτών (615,50 Ευρώ), στην ως άνω τέταρτη
(δ΄) ενάγουσα το συνολικό ποσό των εννιακοσίων είκοσι τριών Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (923,25 Ευρώ) και στον ως άνω πέμπτο (ε΄) ενάγοντα το συνολικό ποσό των εξακοσίων δέκα πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτών (615,50 Ευρώ), νομιμοτόκως με τόκο 6 % από
την επίδοση της κρινομένης αγωγής -και- επιβλήθηκαν σε βάρος του εναγομένου Δήμου
Δράμας τα δικαστικά έξοδα των ως άνω εναγόντων τα οποία καθορίσθηκαν στο ποσό των
διακοσίων πενήντα (250) Ευρώ -ΚΑΙ- η οποία μου απεστάλη με το ως άνω, υπό στοιχείο α΄,
υπ΄αριθ.πρωτ. 50053/2015 έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας :

Γνωμοδοτώ υπέρ της εγκρίσεως της άσκησης, από το Δήμο Δράμας, ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας, της υπ΄αριθ.καταθ. 35/2015 έφεσης, στρεφομένης
κατά της ανωτέρω υπ΄ αριθ. 222/2015 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) -και- κατά των ανωτέρω : (1) Αργυρώς Πολυχρονίδου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, Αγησιλάου και Μητροπολίτου Λαυρεντίου 88, (2) Ελισσάβετ Αλεξανδρίδου του Ευαγγέλου, κατοίκου Δράμας, Τσιμισκή 122, (3) Ευγενίας Πεχλιβανίδου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, Παρ. Μπακογιάννη 1, (4) Κωνσταντινιάς Καραμήτσιου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δράμας, Φιλίππου 87 και (5) Δημητρίου Αβερκιάδη
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του Αποστόλου, κατοίκου Δράμας, Ανδριανουπόλεως 38, περί ακυρώσεως και εξαφανίσεως της ανωτέρω υπ΄ αριθ. 222/2015 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Ειδική
Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) σύμφωνα με και κατά τους, λεπτομερώς αναφερόμενους
στο ιστορικό της εν λόγω έφεσης, νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους -και- περί καταδίκης των ανωτέρω αντιδίκων του Δήμου Δράμας στη δικαστική του δαπάνη αμφοτέρων των
βαθμών δικαιοδοσίας, άλλως περί συμψηφισμού των δικαστικών εξόδων αμφοτέρων των
βαθμών δικαιοδοσίας μεταξύ του Δήμου Δράμας και των ανωτέρω αντιδίκων του, άλλως και
σε περίπτωση που ήθελε επιδικασθούν σε βάρος του Δήμου Δράμας τα δικαστικά έξοδα
των ανωτέρω αντιδίκων του, περί μη υπερβάσεως αυτών εκ του επιβαλλομένου από το Νόμο για τους Δήμους ποσού των 293,47 Ευρώ (ή 100.000 δραχμών) για αμφότερους τους
βαθμούς δικαιοδοσίας.
Σημειωτέον ότι η ως άνω έφεση ασκήθηκε εκ μέρους του Δήμου Δράμας, λόγω κατεπείγοντος, προκειμένου να μην παρέλθει άπρακτη η προς τούτο νόμιμη προθεσμία κι
απωλέσει ο Δήμος Δράμας το εν λόγω δικαίωμά του.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι η λήψη απόφασής σας για την έγκριση της ασκήσεως
της ως άνω έφεσης του Δήμου Δράμας αποτελεί προαπαιτούμενο, ούτως ώστε να καταστεί
δυνατό, στη συνέχεια, να γνωμοδοτήσω σχετικά με την υπ΄ αριθ. πρωτ. (Δήμου Δράμας)
27129/15-07-2016 αίτηση-πρόταση που οι ανωτέρω αντίδικοι έχουν υποβάλει στο Δήμο
Δράμας, περί συμβιβαστικής επίλυσης της εν λόγω, μεταξύ του Δήμου Δράμας και των ανωτέρω αντιδίκων ένδικης διαφοράς -και- περί κατάργησης της εν λόγω, ανοιγείσας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας, δίκης επί της ως άνω ασκηθείσας έφεσης του
Δήμου Δράμας, με την οποία (αίτηση-πρόταση), σημειωτέων, οι ανωτέρω αντίδικοι αποδέχονται πλήρως όλους τους λόγους της ως άνω ασκηθείσας έφεσης του Δήμου Δράμας -καιη οποία μου απεστάλη με το ως άνω, υπό στοιχείο β΄, υπ΄αριθ.πρωτ. 27393/2016 έγγραφο
του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
Δράμας.
Προς τούτο, επισυνάπτω, στην παρούσα, αντίγραφο της εν λόγω υπ΄αριθ. 222/2015
οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)
καθώς και αντίγραφο της εν λόγω υπ΄ αριθ. καταθ. 35/2015 έφεσης.Η Νομική Σύμβουλος
Δήμου Δράμας
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας
υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιγ΄και 2 του Ν 3852/2010 και το έγγραφο
της υπηρεσίας
Αποφασίζει

ομόφωνα


ΕΓΚΡΙΝΕΙ την άσκηση, από το Δήμο Δράμας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας, την υπ΄ αριθ. καταθ. 35/2015 έφεσης, στρεφομένης κατά της ανωτέρω υπ΄ αριθ.
222/2015 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Εργατικών
Διαφορών)-και- κατά των : (1) Αργυρώς Πολυχρονίδου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας,
Αγησιλάου και Μητροπολίτου Λαυρεντίου 88, (2) Ελισσάβετ Αλεξανδρίδου του Ευαγγέλου,
κατοίκου Δράμας, Τσιμισκή 122, (3) Ευγενίας Πεχλιβανίδου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, Παρ. Μπακογιάννη 1, (4) Κωνσταντινιάς Καραμήτσιου του Κωνσταντίνου, κατοίκου
Δράμας, Φιλίππου 87 και (5) Δημητρίου Αβερκιάδη του Αποστόλου, κατοίκου Δράμας, Ανδριανουπόλεως 38.
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.

