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     ηελ Πύιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο), θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ), πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Νέζηνξνο, ζήκεξα ηελ 18ε ηνπ κελόο 
επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ώξα 10:00, ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 13725 θαη από 13.09.2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο θ. Καξβέια Παλαγηώηε – Γεκάξρνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, πνπ επηδόζεθε 
ρσξηζηά ζηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο – Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 75 ηνπ λόκνπ 3852/2010 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε από ηνπο 
λόκνπο4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019 θαη 
ηζρύεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
εκεξήζηα δηάηαμε. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
Καξβέιαο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο), Βνπγηνύθαο Θεόδσξνο, Υξνλόπνπινο Αλαζηάζηνο, 

Υαξακαξάο Θεόδσξνο, ππξνπνύινπ Δπζηαζία, (Μέιε).  
 

ΑΠΟΝΣΔ  
Καθαληάξεο Γεκήηξηνο, Καλάθεο Ηιίαο, (Μέιε) έζησ θαη αλ λόκηκα πξνζθιήζεθαλ. 

 
     Παξίζηαηαη κε δηθαίσκα ιόγνπ ε Δπηθεθαιήο ηεο 3εο Διάζζνλνο Μεηνςεθίαο ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Απνζηνινπνύινπ νθία.  
 
     Παξίζηαηαη σο Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν 
Γεώξγηνο Αλαζηαζόπνπινο, ηαθηηθόο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 
 
     Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο αθνύ δηαπίζησζε 
όηη πθίζηαηαη λόκηκε απαξηία θαζόηη, επί ζπλόινπ: επηά (7), βξίζθνληαη παξόληεο: πέληε 
(5) θαη απόληεο: δπν (2), όπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΘΔΜΑΣΟ 
Οξηζκόο πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ γηα ηελ εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ Πύινπ-
Νέζηνξνο ζηελ απεπζπλόκελε ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Πύινπ κε αξηζκό 
θαηάζεζεο 7/12-3-2019 αγωγή (Δηδηθή Γηαδηθαζία Δξγαηηθώλ Γηαθνξώλ) ηωλ 
ππεξεηνπζώλ ζηνλ Γήκν Πύινπ-Νέζηνξνο Γηθεγόξωλ κε έκκηζζε εληνιή: 

1)Γεωξγίαο Βηζβίθε ηνπ Αζαλαζίνπ, θαηνίθνπ Πύινπ θαη 2)Μαξίαο – Αηθαηεξίλεο 

Βεδπξέα ηνπ Αλαζηαζίνπ, θαηνίθνπ Καιακάηαο θαηά ηνπ Γήκνπ Πύινπ-Νέζηνξνο 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ  
ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΟΙ (20) ΚΑΙ ΑΠΟ  
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ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 

ΑΔΑ: Ψ4Φ9Ω1Β-ΘΧΔ



     Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «Οξηζκόο πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ γηα 
ηελ εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ Πύινπ-Νέζηνξνο ζηελ απεπζπλόκελε ελώπηνλ ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ Πύινπ κε αξηζκό θαηάζεζεο 7/12-3-2019 αγωγή (Δηδηθή Γηαδηθαζία 
Δξγαηηθώλ Γηαθνξώλ) ηωλ ππεξεηνπζώλ ζηνλ Γήκν Πύινπ-Νέζηνξνο Γηθεγόξωλ κε 
έκκηζζε εληνιή: 1)Γεωξγίαο Βηζβίθε ηνπ Αζαλαζίνπ, θαηνίθνπ Πύινπ θαη 2)Μαξίαο – 
Αηθαηεξίλεο Βεδπξέα ηνπ Αλαζηαζίνπ, θαηνίθνπ Καιακάηαο θαηά ηνπ Γήκνπ Πύινπ-
Νέζηνξνο». 
 
     πλερίδνληαο ν θ. Πξόεδξνο είπε όηη, έρνπκε ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 13497/09-09-

2019 εηζήγεζε ηεο Ννκηθήο καο Τπεξεζίαο γηα νξηζκό πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ γηα ηελ 
εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ Πύινπ-Νέζηνξνο ζηελ απεπζπλόκελε ελώπηνλ ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ Πύινπ κε αξηζκό θαηάζεζεο 7/12-3-2019 αγσγή (Δηδηθή Γηαδηθαζία 
Δξγαηηθώλ Γηαθνξώλ) ησλ ππεξεηνπζώλ ζηνλ Γήκν Πύινπ-Νέζηνξνο Γηθεγόξσλ κε 
έκκηζζε εληνιή: 1)Γεσξγίαο Βηζβίθε ηνπ Αζαλαζίνπ, θαηνίθνπ Πύινπ θαη 2)Μαξίαο – 
Αηθαηεξίλεο Βεδπξέα ηνπ Αλαζηαζίνπ, θαηνίθνπ Καιακάηαο θαηά ηνπ Γήκνπ Πύινπ-
Νέζηνξνο, ζπλερίδνληαο ην ζρεηηθό έγγξαθν – εηζήγεζε έρεη σο εμήο: 
 

      «… Με ηελ ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Πύινπ απεπζπλόκελε θαη θαηά ηνπ Γήκνπ Πύινπ-

Νέζηνξνο ζηξεθόκελε κε αξηζκό θαηάζεζεο 7/12-3-2019 αγσγή καο (Δηδηθή Γηαδηθαζία 

Δξγαηηθώλ Γηαθνξώλ), πνπ επεδόζε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζηνλ Γήκν Πύινπ-Νέζηνξνο, 

δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 2561 Β΄/27-3-2019 έθζεζεο επίδνζεο Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην 

Πξσηνδηθείνπ Καιακάηαο Δ. Γαι., νη ελάγνπζεο: 1) Γεσξγία Βηζβίθε ηνπ Αζαλαζίνπ, θάηνηθνο 

Πύινπ θαη 2) Μαξία – Αηθαηεξίλε Βεδπξέα ηνπ Αλαζηαζίνπ, θάηνηθνο Καιακάηαο, πνπ 

ππεξεηνύκε ζηνλ Γήκν Πύινπ-Νέζηνξνο σο Γηθεγόξνη κε έκκηζζε εληνιή, αηηνύκεζα λα 

ππνρξεσζεί ν Γήκνο λα καο θαηαβάιεη γηα ηνπο αλαθεξόκελνπο ζηελ αγσγή καο ιόγνπο ηα 

θάησζη ρξεκαηηθά πνζά:  

      Α) Σε θαζεκία ελάγνπζα ην πνζό ησλ δύν ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ επξώ (2.700 επξώ), 

λνκηκνηόθσο, πνπ αθνξά ζε επίδνκα Δνξηώλ Φξηζηνπγέλλσλ, επίδνκα ενξηώλ Πάζρα θαη 

επίδνκα αδείαο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 13-5-2016 (εκεξνκελία πξόζιεςήο καο ζην 

ελαγόκελν Ν.Π.Γ.Γ.) έσο θαη 31-12-2018 , θαζώο θαη 

     Β) 1. Σηελ πξώηε ελάγνπζα Γεσξγία Αζ. Βηζβίθε ην πνζό ησλ δύν ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ 

ελελήληα ελλέα επξώ θαη εβδνκήληα ηεζζάξσλ (2.299,74) λνκηκνηόθσο θαη 2. Σηελ δεύηεξε 

ελάγνπζα Μαξία – Αηθαηεξίλε Βεδπξέα ην πνζό ησλ δύν ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ εμήληα πέληε 

επξώ θαη εμήληα έμη ιεπηώλ (2.265,66 Δπξώ) λνκηκνηόθσο, πνπ αθνξά ζε κε λόκηκα 

παξαθξαηνύκελεο επί ηεο πάγηαο αληηκηζζίαο καο θξαηήζεηο, δπλάκεη ηεο δηαηάμεσο ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 3986/2011, όπσο ηξνπνπνηεκέλε ηζρύεη γηα: α) Δηδηθή Δηζθνξά 

Αιιειεγγύεο 2%, β) Δηδηθή Δηζθνξά ππέξ Ο.Α.Δ.Γ 1% θαη γ) Δηζθνξά Αιιειεγγύεο.  

       Ωο εκεξνκελία ζπδήηεζεο ηεο αλσηέξσ αγσγήο ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Πύινπ έρεη 

νξηζηεί ε 7
ε
 Οθησβξίνπ 2019.  

       Δπεηδή, όπσο είλαη πξνθαλέο, δελ είλαη δπλαηή ε από κέξνπο καο εθπξνζώπεζε ηνπ 

ελαγόκελνπ Γήκνπ Πύινπ- Νέζηνξνο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αλσηέξσ αγσγήο, θαζόηη ηνύην 

ελέρεη ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ. 

        Δπεηδή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 πεξ. ηζ ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρύεη, ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ είλαη αξκόδηα λα απνθαζίδεη γηα ηελ πξόζιεςε πιεξεμνπζίνπ 

δηθεγόξνπ θαη γηα ηελ αλάθιεζε ηεο πιεξεμνπζηόηεηάο ηνπ, ζε όζνπο δήκνπο, είηε δελ έρνπλ 

πξνζιεθζεί δηθεγόξνη κε κεληαία αληηκηζζία, είηε απηνί πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί δελ έρνπλ 

δηθαίσκα λα παξίζηαληαη ζε αλώηαηα δηθαζηήξηα θαη θαζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπο.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

    Παξαθαινύκε όπσο νξηζηεί πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο γηα ηελ εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ Πύινπ-

Νέζηνξνο ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Πύινπ, θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 7
εο

 Οθησβξίνπ ή ζε θάζε 

ΑΔΑ: Ψ4Φ9Ω1Β-ΘΧΔ



κεη’ αλαβνιή ή κεηά από δηαθνπή δηθάζηκν, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο κε αξηζκό θαηάζεζεο 7/12-3-

2019 αγσγήο (Δηδηθή Γηαδηθαζία Δξγαηηθώλ Γηαθνξώλ) ησλ ππεξεηνπζώλ ζηνλ Γήκν Πύινπ-

Νέζηνξνο Γηθεγόξσλ κε έκκηζζε εληνιή: 1) Γεσξγίαο Βηζβίθε ηνπ Αζαλαζίνπ, θαηνίθνπ Πύινπ 

θαη 2) Μαξίαο – Αηθαηεξίλεο Βεδπξέα ηνπ Αλαζηαζίνπ, θαηνίθνπ Καιακάηαο θαηά ηνπ Γήκνπ 

Πύινπ- Νέζηνξνο. 

Οη Ννκηθέο Σύκβνπινη  ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο 

Γεσξγία Αζ. Βηζβίθε                   Μαξία – Αηθαηεξίλε Βεδπξέα». 
 

Παξαθαιώ όπωο απνθαζίζνπκε ζρεηηθά 
 
     Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, έιαβε ππόςε ηεο 
ηα αλσηέξσ θαη ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 75 ηνπ λόκνπ 
3852/2010 Φ.Δ.Κ. 87/Α΄/07-06-2010 όπσο απηά ηζρύνπλ ζήκεξα θαηόπηλ ησλ 
αληηθαηαζηάζεώλ ηνπο από ηνπο λόκνπο 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 
Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019. 
  

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ ω λ α    
 
     Οξίδεη πιεξεμνύζην Γηθεγόξν, γηα ηελ εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ Πύινπ-Νέζηνξνο 
ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Πύινπ, θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 7εο Οθησβξίνπ ή ζε θάζε κεη’ 
αλαβνιή ή κεηά από δηαθνπή δηθάζηκν, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο κε αξηζκό θαηάζεζεο 7/12-3-
2019 αγσγήο (Δηδηθή Γηαδηθαζία Δξγαηηθώλ Γηαθνξώλ) ησλ ππεξεηνπζώλ ζηνλ Γήκν Πύινπ-
Νέζηνξνο Γηθεγόξσλ κε έκκηζζε εληνιή: 1)Γεσξγίαο Βηζβίθε ηνπ Αζαλαζίνπ, θαηνίθνπ 
Πύινπ θαη 2)Μαξίαο – Αηθαηεξίλεο Βεδπξέα ηνπ Αλαζηαζίνπ, θαηνίθνπ Καιακάηαο θαηά ηνπ 
Γήκνπ Πύινπ-Νέζηνξνο, ηνλ θ. Απνζηνιίδε Αγγ. Γεώξγην ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ 
Καιακάηαο κε Αξηζκό Μεηξώνπ 281 θάηνηθν Καιακάηαο (Καλάξε 11).   
 

Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  151/2019 
 
 
 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                  ΣΑ ΜΔΛΗ 
       (Αθνινπζνύλ Τπνγξαθέο) 

 
 
 
 

                                                   Πύινο   18/09/2019  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                           ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 
                                                                                               ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΑΔΑ: Ψ4Φ9Ω1Β-ΘΧΔ


		2019-09-25T09:38:26+0300
	Athens




