28ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 27ης Οκτωβρίου 2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 28ης/27.10.2020
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (ΠΝΠ
ΦΕΚ55/11-3-2020), η 28η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 5205/23-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Δήλωσαν τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση τα κάτωθι 7 μέλη. Η δήλωση συμμετοχής έγινε με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά.
ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ
1. Τζουβάρας Ελευθέριος
2. Δεμένεγας Κωνσταντίνος
3. Μουζάκης Ν.Δημήτριος
4. Βουτσινάς Γεώργιος
5. Πατηνιώτη Μαρία
6. Δεμένεγας Νικόλαος
7. Γροσομανίδη Παρασκευή

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ

Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων και την συγγραφή του συνοπτικού
πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.

28ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 27ης Οκτωβρίου 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 5205/23-10-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)
ΘΕΜΑ 1ο : Περί έγκρισης κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής των ειδικών θεραπευτών
του κλιμακίου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Β.Α Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ για το έτος 2020.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 2ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών για ταχυδρομικά τέλη.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 3ο : Απόφαση οικονομικής επιτροπής σχετικά με την μη άσκηση ένδικων μέσων κατά πρωτόδικης δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσεται η παραμονή εργαζομένων στην εργασία
τους.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 4ο : Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 56/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 1ο : Περί έγκρισης κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής των ειδικών θεραπευτών του κλιμακίου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Β.Α Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ για το
έτος 2020.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι με την υπ’αριθμ. 6/2020 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε :
-«Την κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης για κάθε ειδικό θεραπευτή της Κινητής
Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ του κλιμακίου Κέας για το έτος 2020 ως εξής:
1. Κουρτζή Ανθή, ψυχολόγος - 4 ημέρες/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις,2 ταξίδια, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια
μετ’επιστροφής, Λαύριο -Κέα-Λαύριο)
2. Καραγιάννη Αγγελική, ψυχολόγος - 4 ημέρες/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις,2 ταξίδια, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’επιστροφής, Λαύριο -Κέα-Λαύριο)
3. Κονταρίνη Κατερίνα, ειδική παιδαγωγός - 4 ημέρες/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις,2 ταξίδια, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’επιστροφής, Λαύριο -Κέα-Λαύριο)
4. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, ψυχίατρος - 2 ημέρες/μήνα, (1 διανυκτέρευση,1 ταξίδι, 1 ακτοπλοϊκό
εισιτήρια μετ’επιστροφής, Λαύριο -Κέα-Λαύριο)
Συγκεκριμένα, το αίτημα για κάλυψη δαπανών διαμονής και μετακίνησης αναλύεται ως εξής:
Συνολικό μηνιαίο κόστος διαμονής: Ποσό: 400,00€
Συνολικό μηνιαίο κόστος εισιτηρίων: Ποσό: 180,00€
Συνολικό μηνιαίο κόστος αυτοκινήτου: Ποσό: 112,00€
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» του υπό
έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας για την κάλυψη του μηνιαίου κόστους των
εισιτηρίων και της διαμονής, και τον ΚΑ 15.6234 «Μισθώματα μεταφορικών μέσων» για την κάλυψη του μηνιαίου κόστους ενοικίασης αυτοκινήτου, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους
2020 του Δήμου Κέας.»
Με τα υπ’αριθμ. 2510/13-10-2020 και 2515/16-10-2020 έγγραφά της η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ μας ενημερώνει ότι, η ψυχολόγος κα. Γκιρλέμη Αριστέα αντικαθιστά την ψυχολόγο κα. Ανθή Κουρτζή, από τον μήνα Οκτώβριο 2020. Οι επισκέψεις της κας Γκιρλέμη θα πραγματοποιούνται δύο φορές το μήνα.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η κάλυψη διαμονής και μετακίνησης για κάθε ειδικό θεραπευτή της
Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ του κλιμακίου Κέας για το υπόλοιπο
του έτους 2020 έχει ως εξής:
1. Γκιρλέμη Αριστέα, ψυχολόγος - 2 ημέρες/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις, 2 ταξίδια, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’επιστροφής, Λαύριο -Κέα-Λαύριο)
2. Καραγιάννη Αγγελική, ψυχολόγος - 4 ημέρες/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις,2 ταξίδια, 2 ακτοπλοϊκά
εισιτήρια μετ’επιστροφής, Λαύριο -Κέα-Λαύριο)
3. Κονταρίνη Κατερίνα, ειδική παιδαγωγός - 4 ημέρες/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις,2 ταξίδια, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’επιστροφής, Λαύριο -Κέα-Λαύριο)
4. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, ψυχίατρος - 2 ημέρες/μήνα, (1 διανυκτέρευση,1 ταξίδι, 1 ακτοπλοϊκό
εισιτήρια μετ’επιστροφής, Λαύριο -Κέα-Λαύριο)
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ. 6/2020 απόφαση της Ο.Ε. ως προς την κάλυψη των δαπανών
διαμονής και μετακίνησης ήτοι:
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Συνολικό μηνιαίο κόστος διαμονής: Ποσό: 400,00€
Συνολικό μηνιαίο κόστος εισιτηρίων: Ποσό: 180,00€
Συνολικό μηνιαίο κόστος αυτοκινήτου: Ποσό: 112,00€
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων»
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας για την κάλυψη του μηνιαίου κόστους των
εισιτηρίων και της διαμονής, και τον ΚΑ 15.6234 «Μισθώματα μεταφορικών μέσων» για την
κάλυψη του μηνιαίου κόστους ενοικίασης αυτοκινήτου, του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του
Δήμου Κέας.»
Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε όπως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας εγκρίνει την
αντικατάσταση της ψυχολόγου του ΕΠΑΨΥ και την κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης του κλιμακίου θεραπευτών Κέας, της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ & Δ. Κυκλάδων
ΕΠΑΨΥ ως αναφέρεται ανωτέρω.
Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των
Ν.3463/06, 3852/10 & 4555/18 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν.4623/19 ,
την υπ΄αριθμ. 6/2020 απόφαση της Ο.Ε., τα υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 2510/13-10-2020 και 2515/16-102020 έγγραφα της Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ & Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ και την εισήγηση του
Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
-Εγκρίνει την αντικατάσταση της ψυχολόγου κας. Κουρτζή Ανθής από την κα Γκιρλέμη Αριστέα και
-Την κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης για κάθε ειδικό θεραπευτή της Κινητής
Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ του κλιμακίου Κέας για το υπόλοιπο του έτους
2020 ως εξής:
1. Γκιρλέμη Αριστέα, ψυχολόγος - 2 ημέρες/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις, 2 ταξίδια, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’επιστροφής, Λαύριο -Κέα-Λαύριο)
2. Καραγιάννη Αγγελική, ψυχολόγος - 4 ημέρες/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις, 2 ταξίδια, 2 ακτοπλοϊκά
εισιτήρια μετ’επιστροφής, Λαύριο -Κέα-Λαύριο)
3. Κονταρίνη Κατερίνα, ειδική παιδαγωγός - 4 ημέρες/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις, 2 ταξίδια, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’επιστροφής, Λαύριο -Κέα-Λαύριο)
4. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, ψυχίατρος - 2 ημέρες/μήνα, (1 διανυκτέρευση,1 ταξίδι, 1 ακτοπλοϊκό
εισιτήρια μετ’επιστροφής, Λαύριο -Κέα-Λαύριο)
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ. 6/2020 απόφαση της Ο.Ε. ως προς την κάλυψη των δαπανών
διαμονής και μετακίνησης ήτοι:
Συνολικό μηνιαίο κόστος διαμονής: Ποσό: 400,00€
Συνολικό μηνιαίο κόστος εισιτηρίων: Ποσό: 180,00€
Συνολικό μηνιαίο κόστος αυτοκινήτου: Ποσό: 112,00€
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας για την κάλυψη του μηνιαίου κόστους των εισιτηρίων και της διαμονής, και τον ΚΑ 15.6234 «Μισθώματα μεταφορικών μέσων» για την κάλυψη
του μηνιαίου κόστους ενοικίασης αυτοκινήτου, του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου
Κέας.»
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 161/2020

28ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 27ης Οκτωβρίου 2020
ΘΕΜΑ 2ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών για ταχυδρομικά τέλη.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής :
Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής :
«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται
η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή
με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την
έγκριση δαπανών.
Με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 αντικαταστάθηκε το άρθρο 103 του Ν. 3463/06, το οποίο
αναφερόταν στις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία αντικαταστάθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή.
Προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη του Δήμου, παρακαλώ να ληφθεί
απόφαση για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου
κ. Μαριάννα Μωραΐτη ποσού 1.900,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού έτους
2020 με τίτλο “Ταχυδρομικά Τέλη”, στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και του
άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2. Το γεγονός ότι η έκδοση του εντάλματος προπληρωμής ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κ. Μαριάννας
Μωραΐτη για κάλυψη δαπανών για ταχυδρομικά τέλη.
2. Η διάθεση πίστωσης ύψους 1.900,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6221 του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2020 στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση θα γίνει με απόφαση του
διατάκτη.
3. Η υπόλογος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών μηνών, στην
οποία θα επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ
17/5-15/6/1959.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 162/2020
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ΘΕΜΑ 3ο : Απόφαση οικονομικής επιτροπής σχετικά με την μη άσκηση ένδικων μέσων κατά
πρωτόδικης δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσεται η παραμονή εργαζομένων στην
εργασία τους.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3o της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το
γνωμοδοτικό σημείωμα που κατέθεσε ο ορισμένος με την υπ΄αριθμ. 26/2020 απόφαση
οικονομικής επιτροπής, Ρουκλιώτης Ε. Νικόλαος, ΑΜΔΣΑ 35957 Δικηγόρος - Εργατολόγος
αναγράφει ότι :
Έχοντας υπόψιν:
1)Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τ. Α): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτές ισχύουν μετά την
τροποποίηση του από τον Ν. 4257/2014,
2)Τις αιτιολογικές εκθέσεις των: Ν. 3852/2010, Ν. 4447/2016, Ν. 4635/2019
3)Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010,
4)Το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016,
5)Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, στο οποίο ορίζεται ότι: «2.Για τις περιπτώσεις ιβ, ιγ, και ιδ’ της
προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η
ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για
μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι
δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η
κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση
ανωτάτου δικαστηρίου.»
6)Το άρθρο 177 του Ν. 4635/2019,
7)Την συνεχή απασχόληση των εργαζομένων Κοζαδίνου Βασιλείου, Αναγνώσταρου Ιωάννη,
Μαρκοπουλιώτη Χρήστου, Μορφωνιού Κωνσταντίνου, Χρυσολώρα Αιμιλιανού στις υπηρεσίες
Δήμου Κέας ήδη από το έτος 2013,
8)Την από 28.3.2018 και με στοιχεία 31389/1064/2018 αγωγή των εργαζομένων κατά του Δήμου
Κέας,
9)Την υπ’ αριθμ. 1435/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
*****************************************************
1.Δυνάμει των διατάξεων 72 και 176 του Ν. 3852/2010 ρυθμίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου και της Περιφέρειας αντίστοιχα, έχει αρμοδιότητα για τη λήψη απόφασης άσκησης όλων
των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, ενώ δεν είναι επιτρεπτή οποιαδήποτε παραίτηση από
άσκηση ενδίκων μέσων, προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις μισθών,
επιδομάτων, αποζημιώσεων και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής,
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εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου
δικαστηρίου.
Η διάταξη του άρθρου 54 του Ν. 4447/2016 ορίζει την κατάργηση της «Καλλικρατικής»
υποχρέωσης των Δήμων να ασκούν όλα τα ένδικα μέσα για υποθέσεις που αφορούν δικαστικές
αποφάσεις για την μετατροπή συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε αορίστου
χρόνου, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να μην
ασκήσουν ή να παραιτηθούν από τις εφέσεις που έχουν ασκήσει Δήμοι κατά δικαστικών
αποφάσεων και η σύμβαση των εργαζομένων να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου. Ειδικότερα:

1.Η περίπτωση ιγ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιγ) αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
καθώς και για την παραίτηση από αυτά».
1.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καταργείται.
2.Η περίπτωση ι’ της παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) Την απόφαση για την άσκηση ή μη όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
καθώς και για την παραίτηση από αυτά»
1.Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010
καταργείται.
2. Αποφάσεις αρμόδιων οργάνων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού περί μη άσκησης ή περί παραίτησης από
ένδικο μέσο, οι οποίες εκδόθηκαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται, ως προς όλες
τις συνέπειες τους, νόμιμες»
Με τον τρόπο αυτό, με την ανωτέρω διάταξη για τα ένδικα μέσα, δίνεται η δυνατότητα στα
αρμόδια όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού να αποφασίζουν την άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων και μέσων, καθώς
και την παραίτηση από ήδη ασκηθέντα. Η διάταξη αφορά εργατικές διαφορές για τις οποίες οι
ΟΤΑ εξαναγκάζοντο μέχρι τώρα να εξαντλούν τα ένδικα μέσα, δηλαδή να ασκούν έφεση σε
πρωτόδικες αποφάσεις δικαστηρίων σε βάρος τους, ακόμη και αν τα αρμόδια όργανα των ΟΤΑ
εκτιμούσαν ότι η συνέχιση της δικαστικής αντιπαράθεσης πρόκειται να εγείρει περισσότερα
προβλήματα.
Όπως τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α 241/23-12-2016):
«Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται, σε αρμονία με την αρχή της αυτοτέλειας της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (α. 102Σ) και της αρχής της ελευθερίας διάθεσης του αντικείμενου της δίκης από
τους διαδίκους, ως ειδικότερης έκφανσης του δικαιώματος δικαστικής προστασίας (α. 20Σ), η
δυνατότητα των αρμόδιων οργάνων των Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού να αποφασίζουν, κατά την
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διακριτική τους ευχέρεια, την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, καθώς και την
παραίτηση από ήδη ασκηθέντα».
Η ρύθμιση αυτή κρίνεται ως απολύτως αναγκαία, καθώς η αναγκαστική, σε κάθε περίπτωση,
άσκηση ενδίκων μέσων και η συνακόλουθη μακρόχρονη παράταση των δικαστικών
εκκρεμοτήτων, επιβαρύνει τους Ο.Τ.Α. με σοβαρές δαπάνες τόκων υπερημερίας και δικαστικών
εξόδων, ενώ παρατείνει μια κατάσταση ανασφάλειας δικαίου, τόσο για τους ΟΤΑ όσο και για τους
πολίτες διαδίκους, οι οποίοι συχνά εξαρτούν ζωτικής σημασίας συμφέροντα από την έκβαση της
αντιδικίας, όπως ιδίως το δικαίωμα της εργασίας.
Παράλληλα, οι εγγυήσεις που, ούτως ή άλλως, προβλέπονται στα υπό τροποποίηση άρθρα, όπως
ιδίως η αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου
του οικείου Ο.Τ.Α. για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και η προηγούμενη γνωμοδότηση
δικηγόρου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ήδη έχει διατυπωθεί η πρωτόδικη δικαστική κρίση,
εξασφαλίζουν ότι η προτεινόμενη ρύθμιση θα λειτουργήσει όντως διασφαλιστικά για το δημόσιο
συμφέρον και δεν θα αποτελέσει αντικείμενο καταστρατηγικών εφαρμογών.
Οι προϋπολογισμοί των Ο.Τ.Α δεν επιβαρύνονται με την προτεινόμενη ρύθμιση. Ειδικά σε ό,τι
αφορά τις εργατικές δίκες σχετικές με το κύρος
καταγγελιών συμβάσεων εργασίας, η ρύθμιση, όχι μόνο δεν οδηγεί σε επιβάρυνση των
προϋπολογισμών (αφού, η μισθοδοσία εργαζομένων που έχουν δικαιωθεί με πρωτόδικες
αποφάσεις και παρέχουν τις υπηρεσίες τους καλύπτεται ήδη από τους εκτελούμενους
προϋπολογισμούς, ενώ, όταν δεν υπάρχει η αντίστοιχη πρόβλεψη ή η οικονομική δυνατότητα και
πιθανολογείται η ευδοκίμηση του ενδίκου μέσου, ο οικείος Ο.Τ.Α. θα μπορεί, σε κάθε περίπτωση,
να αποφασίσει την άσκηση του), αλλά απεναντίας θα αποφέρει σημαντική ωφέλεια, τόσο σε
περιπτώσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού όσο και μέσω της κάλυψης σοβαρών οργανικών κενών,
τα οποία, σε αντίθετη περίπτωση (ενόψει της υφιστάμενης αναστολής των προσλήψεων στους
φορείς του δημοσίου τομέα) θα παρέμεναν απλήρωτα.
Τέλος, δυνάμει του άρθρου 177 Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α/167/30-10-2019) «Ρύθμιση Θεμάτων ΟΤΑ»,
ορίζεται ότι:
«1.α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικά για τη δημοτική περίοδο των αρχών που εγκαταστάθηκαν την 01.09.2019, ο αριθμός των
αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των αντιδημάρχων που είχαν
ορισθεί κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο και σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι
μικρότερος από τρεις (3).» β. Η παράγραφος 10 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 αντικαθίσταται,
ως εξής: «10. Αν κάποιο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο,
λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση
ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών
ψήφων. Τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την
παρουσία τους υπήρξε απαρτία, ακόμα και αν αποχωρήσουν, λογίζονται ως παρόντα μέχρι το
τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει
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για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Για τη λήψη
απόφασης για κάθε συγκεκριμένα θέμα, η απαιτούμενη πλειοψηφία υπολογίζεται επί των
πραγματικών παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά» γ.
Στο τέλος της περίπτωσης ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 προστίθεται
εδάφιο, ως εξής: «Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων
κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά τον προσδιορισμό ή την
μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του Δήμου.»
Η αιτιολογική έκθεση του νόμου δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας περί του ότι πρόθεση
της Κυβέρνησης με τη συγκεκριμένη διάταξη, η οποία ψηφίστηκε ήδη από το Κοινοβούλιο, είναι
να έχουν τα συλλογικά όργανα Δήμων και Περιφερειών τη δυνατότητα να μην ασκούν ή να
παραιτούνται από ασκηθείσες εφέσεις κατά αποφάσεων, με τις οποίες αναγνωρίζεται ότι η σχέση
που συνδέει κάποιον εργαζόμενο με Δήμο ή Περιφέρεια είναι σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση «….Περαιτέρω ορίζεται ρητώς…. ότι η
εξαίρεση από την κατάργηση δίκης ….δεν αφορά περιπτώσεις με αντικείμενο δίκης τον
προσδιορισμό και το είδος της εργασιακής σχέσης μεταξύ υπαλλήλων και του Δήμου…. Με την
δεύτερη παράγραφο εισάγεται ταυτόσημη ρύθμιση για περιπτώσεις δίκης που αφορούν τον
προσδιορισμό και το είδος της εργασιακής σχέσης μεταξύ υπαλλήλων και της περιφέρειας, όπου
ρητώς ορίζεται ότι οι δίκες αυτές δύναται να καταργούνται, ύστερα από απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής».
2. Κατά του οικείου Δήμου ασκήθηκε η από 28.3.2018 και με στοιχεία ΓΑΚ 31389/2018 και ΕΑΚ
1064/2018 αγωγή των εργαζομένων Κοζαδίνου Βασιλείου, Αναγνώσταρου Ιωάννη,
Μαρκοπουλιώτη Χρήστου, Μορφωνιού Κωνσταντίνου, Χρυσολώρα Αιμιλιανού.
Επί της ως άνω αγωγής εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 1435/2020 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών –Περιουσιακών Διαφορών), η οποία έκανε δεκτή
την αγωγή αναφέροντας στο διατακτικό της τα ακόλουθα:
«Δέχεται την αγωγή.
Αναγνωρίζει την ακυρότητα της από 31-03-2018 καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας των
εναγόντων.
Αναγνωρίζει ότι οι ενάγοντες καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του εναγομένου.
Αναγνωρίζει ότι οι συμβάσεις που συνδέουν έκαστο των εναγόντων με το εναγόμενο αποτελούν
μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Υποχρεώνει το εναγόμενο να αποδέχεται τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες των
εναγόντων, ως υπαλλήλων του, συνδεόμενων μαζί του δυνάμει συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου με τις ειδικότητες του απασχολούνταν σ’ αυτό, καταβάλλοντας τις
νόμιμες αποδοχές τους, και με απειλή χρηματικής ποινής ύψους 50 ευρώ για κάθε ημέρα
παράβασης της υποχρέωσης αυτής.
Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την αμέσως ανωτέρω διάταξη της»

28ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 27ης Οκτωβρίου 2020

Η υπ’ αριθμ. 1435/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών
Διαφορών), είναι πλήρως εμπεριστατωμένη και νομικά αιτιολογημένη και το Δικαστήριο ορθά
εκτίμησε τα πρωτοδίκως προσαχθέντα αποδεικτικά μέσα και καταθέσεις των διαδίκων και ορθά
ερμήνευσε το Νόμο.
Είναι δε προσωρινά εκτελεστή ως προς την καταψηφιστική της διάταξη, σύμφωνα με την οποία
υποχρεώνει άμεσα το Δήμο να αποδέχεται την προσηκόντως προσφερόμενη υπηρεσία των
εργαζομένων.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. 1435/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Διαδικασία Εργατικών Διαφορών).
2. Θεωρεί ότι τυχόν άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως δεν θα ευδοκιμήσει, ενώ σύμφωνα
με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 54 του Ν. 4447/2016 και την 177 Ν 4635/2019, ο
Δήμος Κέας παραιτείτε από το δικαίωμα άσκησης των ενδίκων μέσων.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 163/2020
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ΘΕΜΑ 4ο : Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 56/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε ότι με την υπ΄αριθμ. 56/2020 απόφασή της η οικονομική επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα
τα κάτωθι :
“

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Το άνοιγμα νέων λογαριασμών ειδικού σκοπού, ειδικά για την Πάγια Προκαταβολή για κάθε
κοινότητα ξεχωριστά, στο όνομα του Δήμου Κέας στην Τράπεζα Πειραιώς, κατάστημα Κέας, μετά
από πρόταση των υπολόγων διαχειριστών, προκειμένου να κατατεθούν τα ποσά της Πάγιας
Προκαταβολής για κάθε Κοινότητα ξεχωριστά καθώς επίσης και τον ορισμό υπεύθυνων κίνησης
του κάθε λογαριασμού και την εξουσιοδότηση αυτών ώστε να προβούν σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για το άνοιγμα των νέων λογαριασμών, ανά κοινότητα, ως εξής :

Α/Α

Κοινότητα

Ποσό πάγιας
προκαταβολής

Πιστωτικό Ίδρυμα

Υπεύθυνος Κίνησης του κάθε
τραπεζικού λογαριασμού ανά
κοινότητα

1

Ιουλίδας

2.000,00€

Τράπεζα ΠειραιώςΚατάστημα Κέας

Δεμένεγας Γεώργιος
του Βασιλείου

2

Κορησσίας

2.000,00€

Τράπεζα ΠειραιώςΚατάστημα Κέας

Βώσικα-Κοζαδίνου
Νικολέτα του Δημητρίου

Οι υπόλογοι διαχειριστές των Πάγιων Προκαταβολών των Κοινοτήτων και διαχειριστές των
λογαριασμών θα πρέπει με το άνοιγμα έκαστου λογαριασμού να ενημερώσουν αμελλητί την
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για τα στοιχεία των νέων λογαριασμών, ώστε
να εξοφληθούν άμεσα τα σχετικά Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής.
Θα έχουν πλήρη και αποκλειστική πρόσβαση στην διαχείριση των λογαριασμών, τους οποίους
λογαριασμούς θα διαχειρίζονται λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ.55/2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. ”
Σύμφωνα όμως με το άρθρο 173 παρ. 1 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
207 του Ν.4555/18 παρ. 5 της υπ’ αριθμ. 62038/05-09-2019 (ΦΕΚ 3440/Β΄) απόφασης του
Υπ.Εσωτερικών ορίζονται τα κάτωθι :
“ 3.Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η
Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον οικείο δήμο για κάθε
κοινότητα ξεχωριστά, μετά από πρόταση των υπόλογων διαχειριστών και απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου. Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος πρόεδρος της κοινότητας ή ο
πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας ή οι αναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή
υπάλληλοι του οικείου Δήμου. Οι ανωτέρω ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. ”
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγείται :
1) Την ακύρωση της υπ΄αριθμ. 56/2020 απόφασή της με θέμα : Άνοιγμα τραπεζικών
λογαριασμών ειδικού σκοπού για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής των Κοινοτήτων
Δήμου Κέας έτους 2020 καθώς δεν είναι το αρμόδιο όργανο να αποφασίσει σχετικά.
2) Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού για τη διαχείριση της πάγιας
προκαταβολής των Κοινοτήτων Δήμου Κέας έτους 2020 θα γίνει μετά από απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
1. Το άρθρο 173 παρ. 1 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 207 του Ν.4555/18 παρ.
5 της υπ’αριθμ. 62038/05-09-2019 (ΦΕΚ 3440/Β΄) απόφασης του Υπ.Εσωτερικών
2. Την ανωτέρω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Την ακύρωση της υπ΄αριθμ. 56/2020 απόφασή της με θέμα : Άνοιγμα τραπεζικών
λογαριασμών ειδικού σκοπού για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής των Κοινοτήτων
Δήμου Κέας έτους 2020 καθώς δεν είναι το αρμόδιο όργανο να αποφασίσει σχετικά.
2) Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού για τη διαχείριση της πάγιας
προκαταβολής των Κοινοτήτων Δήμου Κέας έτους 2020 θα γίνει μετά από απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 164/2020

28ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 27ης Οκτωβρίου 2020
Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο στην πρώτη
συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19,
οπότε θα υπογραφεί και από τους συμμετέχοντες.
Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας

Τα μέλη

Ελευθέριος Τζουβάρας

Μουζάκης Ν.Δημήτριος
Δεμένεγας Κωνσταντίνος
Βουτσινάς Γεώργιος
Πατηνιώτη Μαρία
Δεμένεγας Νικόλαος
Γροσομανίδη Παρασκευή

