
 

 

ΑΟΞΡΟΑΡΛΑ ΑΟΞ Ξ ΟΠΑΙΘΙΞ ΗΡ 6ηρ ΡΣΜΕΔΠΘΑΡΗΡ 

ΗΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗΡ ΕΟΘΠΞΟΗΡ 
 

 Σην Χπρηθφ ζήκεξα ηελ 16ην ηνπ κελφο Λαπηίος ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Οαπαζκεςή θαη ψξα 

13:00΄, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 3132/12-3-2018 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Οξνέδξνπ ηεο 

Ξηθνλνκηθήο Επηηξνπήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η.Δ. θαη επηδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

75 ηνπ Μ. 3852/2010 ζε φια ηα κέιε θαη δεκνζηεχζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Δήκνπ. 

 Η Ξηθνλνκηθή Επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

1. Νπξηδάθε Οαληειή, σο Οξφεδξν,  

2. Φαξνθφπν Οαληειή, σο Αληηπξφεδξν, απφληα, 

3. Οεηξίηζε-Λνπξάλη Αηθαηεξίλε, απνχζα, αλαπιεξνχκελε απφ ηελ θ. Δεκνπιά Ειηζζάβεη-Ειέλε, 

4. Γάην Γεψξγην-Αιθηβηάδε, απφληα, αλαπιεξνχκελν απφ ηνλ θ. Οαπαγεσξγίνπ Κεσλίδα, 

5. Αγγειάθε-Κπθνχξε Αλαζηαζία,  

6. Λαδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν, απφληα, 

7. Ζέππνπ-Φαξιαχηε Ειέλε, απνχζα, σο κέιε,  

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη απφθαζε επί ησλ 

θαησηέξσ ζεκάησλ Η.Δ.  

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ Λνχηζηνο 

Γεψξγηνο.  

Ξ Οξφεδξνο, αθνχ δηαπίζησζε λφκηκε απαξηία ησλ κειψλ ηεο Ξηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ην ζέκα: 

 

ΘΕΛΑ  3Ξ Η.Δ. 

Ανάθεζη ζηον δικηγόπο Αθηνών Αλέξιο Θεοδωπόποςλο να παπαζηεί και καηαθέζει πποηάζειρ επί 

ηηρ αγωγήρ ηος Λισαηλίδη Θοπδάνη καηά ηη δικάζιμο ηηρ 29ηρ – 3 – 2018 ενώπιον ηος 

Λονομελούρ Οπωηοδικείος Αθηνών (Διαδικαζία Επγαηικών Διαθοπών). 

 

Εηζεγνχκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Οξφεδξνο είπε: 

Λε ηε κε Γεληθφ Αξηζκφ Ιαηάζεζεο 10461/2018 Αγσγή, ε νπνία καο θνηλνπνηήζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. 

πξση. 2971/2018, ελψπηνλ ηνπ Λνλνκεινχο Οξσηνδηθείνπ Αζελψλ (Δηαδηθαζία Εξγαηηθψλ Δηαθνξψλ) ηνπ 

Ληραειίδε Θνξδάλε, θαιείηαη ν Δήκνο καο λα παξαζηεί ηελ 29-03-2018 ζην σο άλσ Δηθαζηήξην θαηά ηε 

ζπδήηεζή ηεο. Σηελ ελ ιφγσ αγσγή ν ελάγσλ απαζρνιείηαη ζην Δήκν καο δπλάκεη δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ, νη 

νπνίεο, φπσο ηζρπξίδεηαη, ςεπδεπίγξαθα ραξαθηεξίδνληαη σο ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, θαζφηη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξέρεη εμαξηεκέλε εξγαζία ανξίζηνπ ρξφλνπ. Ιαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζήο 

ηνπ, παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ππφ ηηο εληνιέο, ηηο νδεγίεο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επίβιεςε ησλ πξντζηακέλσλ 
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ηνπ θαιχπηνληαο πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ ελαγνκέλνπ Δήκνπ. Σηελ ελ ιφγσ αγσγή ν ελάγσλ δεηά, 

κεηαμχ άιισλ, λα αλαγλσξηζηεί ε αθπξφηεηα ηεο θαηαγγειίαο ησλ ζπκβάζεσλ εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηνπ 

ελάγνληα, ε νπνία πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί σο κειινληηθφ θαη βέβαην γεγνλφο ζηηο 31/03/2018, λα 

αλαγλσξηζζεί φηη απφ ην πξψηνλ ηεο πξφζιεςήο ηνπ θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ καο, 

λα αλαγλσξηζζεί φηη κε ηνλ ελαγφκελν Δήκν ηνλ ζπλδέεη κηα εμ αξρήο εληαία ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 

ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη λα ππνρξεσζεί ν Δήκνο καο λα ηνλ απαζρνιεί, αθφκε θαη κεηά ηε ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηελ ππεξεζία πνπ απαζρνινχληαλ θαηαβάιινληάο ηνπ ηηο 

λφκηκεο απνδνρέο ηνπ.   

Επεηδή ν Δήκνο δελ έρεη πξνζιάβεη δηθεγφξν κε κεληαία αληηκηζζία, ν θ. Οξφεδξνο εηζεγείηαη λα 

αλαηεζεί ζην δηθεγφξν Αιέμην Θενδσξφπνπιν λα παξαζηεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Δήκνπ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

σο άλσ Αγσγήο ζηηο 29/03/2018 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρφλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν θαη λα 

ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη πξνηάζεηο, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ πξνβιέπεη ην Οαξάξηεκα Θ’ «Οίλαθαο Ακνηβψλ 

Δηθεγφξσλ γηα παξάζηαζε ζε Δηθαζηήξηα» πνπ πξνζαξηάηαη ζην Μ. 4194/2013 πιένλ ΦΟΑ 24% ήηνη €102,00 

γηα παξάζηαζε πιένλ ΦΟΑ 24% €24,48 θαη €102,00 γηα ζχληαμε θαη θαηάζεζε πξνηάζεσλ πιένλ ΦΟΑ 24% 

€24,48, ζχλνιν ακνηβήο €252,96. Ιαη λα ςεθηζηεί ε πίζησζε. 

Οαξαθαιψ ηα κέιε ηεο Ξηθνλνκηθήο Επηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

Η Ξικονομική Επιηποπή έρνληαο ππφςε: 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Οξνέδξνπ, 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1. εδ. ηε’ ηνπ Μ. 3852/2010, 

3. Τν φηη ζην Δήκν δελ έρεη πξνζιεθζεί δηθεγφξνο κε κεληαία αληηκηζζία, 

κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΟΞΦΑΡΘΖΕΘ ΞΛΞΦΦΜΑ 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγφξν Αιέμην Σσθξάηε Θενδσξφπνπιν, θάηνηθν Αζελψλ, νδφο Θεκηζηνθιένπο 23-25 

& Αθαδεκίαο ΑΦΛ 073330939 ΔΞΥ Α’ Αζελψλ λα παξαζηεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Δήκνπ ελψπηνλ ηνπ 

Λνλνκεινχο Οξσηνδηθείνπ Αζελψλ (Δηαδηθαζία Εξγαηηθψλ Δηαθνξψλ) θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 29εο-03-

2018 ή ζε νπνηαδήπνηε κεη’ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν, θαζψο θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη 

πξνηάζεηο, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ πξνβιέπεη ην Οαξάξηεκα Θ’ «Οίλαθαο Ακνηβψλ Δηθεγφξσλ γηα 

παξάζηαζε ζε Δηθαζηήξηα» πνπ πξνζαξηάηαη ζην Μ. 4194/2013 πιένλ ΦΟΑ 24% ήηνη €102,00 γηα 

παξάζηαζε πιένλ ΦΟΑ 24% €24,48 θαη €102,00 γηα ζχληαμε θαη θαηάζεζε πξνηάζεσλ πιένλ ΦΟΑ 

24% €24,48, ζχλνιν ακνηβήο €252,96.   

 

2. Χεθίδεη πίζησζε €204,00 γηα ακνηβή ηνπ δηθεγφξνπ Αιέμηνπ Θενδσξφπνπινπ πιένλ ΦΟΑ 24% 

€48,96, ζχλνιν ακνηβήο €252,96, ζε βάξνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ΙΑ 00.6111 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Δήκνπ έηνπο 2018 κε ηίηιν «Ακνηβέο λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ». 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 63/2018 

 

ΑΔΑ: 75ΑΣΩΗ8-ΗΩΥ



 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

 

Ξ ΟΠΞΕΔΠΞΡ 

ΟΑΜΕΚΗΡ  ΝΣΠΘΔΑΙΗΡ 

 

Ακπιβέρ Απόζπαζμα 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 6ηρ Σπλεδξίαζεο ηεο 

Ξηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηελ  

16ελ Λαξηίνπ 2018. 

Υςσικό, 22-3-2018 

Ξ ΔΗΛΑΠΤΞΡ 

        Α ΛΕΚΗ 

Δημοςλά Ελιζζάβεη-Ελένη 

Οαπαγεωπγίος Κεωνίδαρ 

Αγγελάκη-Κςκούπη Αναζηαζία 

 

 

      ΟΑΜΕΚΗΡ ΝΣΠΘΔΑΙΗΡ 

ΑΔΑ: 75ΑΣΩΗ8-ΗΩΥ
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