
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 20/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  2ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-2-2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 
2363/31-1-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε 
το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και 
να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
Συµβιβασµός ή µη δια της αποδοχής της υπ’αριθµ  κατ. 88966/15-10-2019 αίτησης ασφαλιστικών µέτρων. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
8. Κων/νος Μιχος  

 

……………………………………………………………………………………….………………………………………… 
Το µέλος Α.Τερζοπουλου δήλωσε κώλυµα και στην θέση της κληθηκε ο αναπ. Κων/νος Μιχος 

Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα, για το οποίο όλα τα παρόντα µέλη 
συµφώνησαν να συζητηθεί ,  εισηγήθηκε τα κάτωθι:   

Με την 19/2020 ΑΟΕ εξουσιοδοτήθηκε ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιος Λιακος  ,ώστε 
να παραστεί για λογαριασµό του ∆ήµου Εορδαίας, κατά την συζήτηση, στις 7/2/2020 ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε αριθ. κατ. 88966/15-10-2019 αίτησης ασφαλιστικών µέτρων των 
Κωνσταντίνου Αγγελίδη και λοιπών, σύνολο 14 (συµβασιούχοι καθαριότητας) κατά του ∆ήµου Εορδαίας, στην 
εκδίκαση της εν λόγω αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, κατά την ανωτέρω δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο αυτής . 

Σύµφωνα µε την παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3 του 
Ν.4623/19 η Οικονοµική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωµοδοτικές 
αρµοδιότητες:… ιβ) Αποφασίζει τον συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείµενο µέχρι ποσού 
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείµενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη 
απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. ∆εν επιτρέπεται συµβιβασµός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις 
µισθών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά µισθολογικών 
παροχών οποιασδήποτε µορφής, εξαιρουµένων εκείνων για τις οποίες το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε 
απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. 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. 
Οι κάτωθι πρώην συµβασιούχοι καθαριότητας: 1)Kωνσταντίνος Αγγελίδης του Παύλου, 2)Γεώργιος 
Αθανασιάδης του Παύλου, 3)Ζωή Ζαχοπούλου του ∆ηµητρίου, 4)Γεώργιος Ζωσιµιάδης του Αλέξανδρου, 
5)Σπυρίδων Καραισαρίδης του Γεωργίου, 6)Κωνσταντίνος Καρατόλιας του Χρήστου, 7)∆ηµήτριος Κοσµίδης 
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του Κωνσταντίνου, 8)Μαρίνα Κροµλίδου του Βίκτωρα, 9)Ναντέζντα Πεχλιδανίδου του ∆ηµητρίου, 10)Ελένη 
Ρήγα του Κωνσταντίνου, 11)Ευσταθία Σαχανίδου του Νικολάου, 12)Ευάγγελος Τσιφτσάκης του Νικολάου, 
13)∆ηµήτριος Τσιφτσάκης του Νικόλαου και 14)Αθηνά Μπολίκα του Περδίκα έχουν ασκήσει την από 14-10-
2019 µε αριθµό κατάθεσης δικογράφου 88964/2019 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατά του ∆ήµου Εορδαίας 
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας να ρυθµιστεί προσωρινά η εργασιακή τους σχέση 
µε τον ∆ήµο και να υποχρεωθεί ο ∆ήµος να τους απασχολεί προσωρινά έως την έκδοση τελεσίδικης 
απόφασης επί της κύριας αγωγής τους, µε την ειδικότητα και µε τις αποδοχές που ίσχυαν έως τις 31-3-2018 
και αντιστοιχούν εκ του νόµου µε αυτή την υπηρεσιακή τους ένταξη και εξέλιξη, επ’ απειλή χρηµατικής ποινής 
ύψους τριακοσίων ευρώ για κάθε ηµέρα µη συµµόρφωσης µε την απόφαση που θα εκδοθεί. Η αίτηση αυτή 
εκδικάζεται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 7 Φεβρουαρίου 2020.      
 Επειδή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Εορδαίας µε την υπ’ αριθµ. 319/2018 απόφασή του εξέφρασε την αµέριστη 
συµπαράσταση και στήριξη του στον δικαστικό αγώνα που δίνουν οι παρατασιούχοι-συµβασιούχοι στον 
τοµέα της καθαριότητας για την µετατροπή των συµβάσεων τους σε αορίστου χρόνου, τονίζοντας ότι κάλυπταν 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες, προτείνω ο Νοµικός Σύµβουλος να προσέλθει στην συζήτηση των ασφαλιστικών 
τονίζοντας την πρόθεση του ∆ήµου όπως αυτή εκφράστηκε µε την ανωτέρω Α∆Σ  . 
   Εν συνεχεία έλαβε το λόγο ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιος Λιάκος, ο οποίος ανέφερε 
ενώπιον των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής: Οι κάτωθι πρώην συµβασιούχοι: 1)Kωνσταντίνος 
Αγγελίδης του Παύλου, 2)Αικατερίνη Αµπατζίδου του Χαράλαµπου, 3)∆ηµήτριος ∆όγκας του Κωνσταντίνου, 
4)Ζωή Ζαχοπούλου του ∆ηµητρίου, 5)Γεώργιος Ζωσιµιάδης του Αλέξανδρου, 6)Ζαφειρία Καµπούρη του 
Βασιλείου, 7)Κυριάκος Καρασαρίδης του Αναστασίου, 8)Σπυρίδων Καραισαρίδης του Γεωργίου, 
9)Κωνσταντίνος Καρατόλιας του Χρήστου, 1ο)∆ηµήτριος Κοσµίδης του Κωνσταντίνου, 11)Μαρίνα Κροµλίδου 
του Βίκτωρα, 12)Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος του Αντωνίου, 13)Ναντέζντα Πεχλιδανίδου του ∆ηµητρίου, 
14)Ελένη Ρήγα του Κωνσταντίνου, 15)Ευσταθία Σαχανίδου του Νικολάου, 16)Ευάγγελος Τσιφτσάκης του 
Νικολάου, 17)Γεώργιος Αθανασιάδης του Παύλου, 18)Αντώνης Σαββάκης του Θεµιστοκλή, άσκησαν την από 
12-4-2018, µε αριθ. κατ. Μασφ199/2018 αίτηση τους εναντίον του ∆ήµου Εορδαίας ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κοζάνης και επί αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 373/2018 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κοζάνης (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων), η οποία απέρριψε την αίτηση ως µη νόµιµη, διότι προσκρούει 
στον κανόνα του άρθρου 692 παρ. 4 Κ.Πολ.∆., αφού η παραδοχή της θα οδηγούσε στην ενεργοποίηση της 
εριζόµενης εργασιακής σχέσης και θα ισοδυναµούσε µε καταδίκη του ∆ήµου σε δήλωση βούλησης περί 
αποδοχής των υπηρεσιών των εργαζοµένων-αιτούντων, για την οποία δεν υπάρχει έδαφος προσωρινής 
ρύθµισης, λόγω επέλευσης των αποτελεσµάτων µε την τελεσιδικία της απόφασης. Επιπλέον η παραδοχή της 
αίτησης θα οδηγούσε στη δηµιουργία αµετάκλητης κατάστασης, εφόσον εάν παρασχεθούν οι υπηρεσίες του 
µισθωτού δεν είναι πλέον δυνατόν να αναληφθούν, σε περίπτωση κατά την οποία στην κύρια δίκη κριθεί ότι 
δεν υπάρχει δικαίωµα για πραγµατική απασχόληση του µισθωτού. 
  Εν συνεχεία οι συµβασιούχοι 1)Kωνσταντίνος Αγγελίδης του Παύλου, 2)Αικατερίνη Αµπατζίδου του 
Χαράλαµπου, 3)∆ηµήτριος Βλάχος του Ελευθερίου, 4)∆ηµήτριος ∆όγκας του Κωνσταντίνου, 5)Παρθένα 
Εµποροπούλου του Κωνσταντίνου, 6)Ζωή Ζαχοπούλου του ∆ηµητρίου, 7)Γεώργιος Ζωσιµιάδης του 
Αλέξανδρου, 8)Ζαφειρία Καµπούρη του Βασιλείου, 9)Κυριάκος Καρασαρίδης του Αναστασίου, 10)Σπυρίδων 
Καραισαρίδης του Γεωργίου, 11)Κωνσταντίνος Καρατόλιας του Χρήστου, 12)∆ηµήτριος Κοσµίδης του 
Κωνσταντίνου, 13)Μαρίνα Κροµλίδου του Βίκτωρα, 14)Ελένη Μπαζιώτη του Ιωάννη, 15)Κωνσταντίνος 
Παπαδόπουλος του Αντωνίου, 16)Ναντέζντα Πεχλιδανίδου του ∆ηµητρίου, 17)Ελένη Ρήγα του Κωνσταντίνου, 
18)Ευσταθία Σαχανίδου του Νικολάου, 19)Ευάγγελος Τσιφτσάκης του Νικολάου άσκησαν την από 22-3-2018, 
µε αριθ. κατ. ΜΤΕι74/29-3-2018 τακτική αγωγή τους ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, η οποία 
συζητήθηκε στις 9-5-2019 και επί της οποίας δεν εκδοθεί ακόµη απόφαση.  
   Οι Γεώργιος Αθανασιάδης του Παύλου και Αντώνης Σαββάκης του Θεµιστοκλή άσκησαν την από 27-3-2018, 
µε αριθ. κατ. ΜΤΕι73/29-3-2018 τακτική αγωγή τους ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, η οποία 
συζητήθηκε στις 9-5-2019 και εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 361/2019 οριστική απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κοζάνης, η οποία απέρριψε την αγωγή αυτή στο σύνολο της ως νόµω αβάσιµη. 
  Εποµένως όπως συνάγεται εκ των ανωτέρω η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων των προαναφερόµενων 
συµβασιούχων έχει απορριφθεί στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Κοζάνης και η τακτική αγωγή των πρώτων 19 έχει 
συζητηθεί και αναµένεται οριστική απόφαση και η τακτική αγωγή των Αθανασιάδη και Σαββάκη έχει 
απορριφθεί µε οριστική απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Κοζάνης. Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί ότι δεν 
υφίσταται περίπτωση ύπαρξης διαδοχικών συµβάσεων αυτών των συµβασιούχων µε τον ∆ήµο αλλά η 
διαδοχική παράταση µιας αρχικής σύµβασης εργασίας και µάλιστα µε νοµοθετική διάταξη από την κεντρική 

ΑΔΑ: ΩΜ89ΩΡ6-ΩΔ2



εξουσία, η οποία δεν άφηνε περιθώρια αντίδρασης σε όποιον ∆ήµο δεν επιθυµούσε να παρατείνει τις 
συµβάσεις αυτές. 
  Κατόπιν των ανωτέρω δεδοµένων και επειδή ήδη αίτηση ασφαλιστικών µέτρων των αιτούντων πρώην 
συµβασιούχων εκτός των δυο τελευταίων (∆ηµήτριου Τσιφτσάκη και Αθηνάς Μπολίκα) έχει κριθεί και 
απορριφθεί ήδη από τα ∆ικαστήρια της Κοζάνης και η τακτική αγωγή τους έχει ήδη εκδικαστεί και αναµένεται 
οριστική απόφαση, ενώ για δυο από αυτούς έχει ήδη απορριφθεί µε οριστική απόφαση αλλά και επειδή δεν 
συντρέχουν λόγοι ευδοκίµησης της αίτησης διότι δεν υφίσταται περίπτωση ύπαρξης διαδοχικών συµβάσεων 
αυτών των συµβασιούχων µε τον ∆ήµο Εορδαίας, εισηγούµαι να µην γίνει δεκτή η πρόταση περί συµβιβασµού 
και αποδοχής της από 14-10-2019 µε αριθµό κατάθεσης δικογράφου 88964/2019 αίτησης ασφαλιστικών 
µέτρων των προαναφερόµενων πρώην συµβασιούχων κατά του ∆ήµου Εορδαίας.  
Ο Αντιπρόεδρος πρότεινε λόγο της σπουδαιότητας του θέµατος να ζητήσει ο Νοµικός Σύµβουλος αναβολή της 
συζήτησης των ασφαλιστικών  και να επανέλθει ως θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή. 

Το µέλος κ Μπίγγας πρότεινε να ζητήσει ο Νοµικός Σύµβουλος αναβολή της συζήτησης των ασφαλιστικών 
άλλα λόγο σπουδαιότητας του θέµατος να αποφασίσει η οικονοµική επιτροπή να µεταβιβάσει την 
αρµοδιότητας  της  και να  συζητηθεί το θέµα στην αµεσως επόµενη τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Την ίδια άποψη µε τον Μπιγγα διατύπωσαν και τα µέλη Ε.Κοκκινιδης και Κ.Μιχος.  

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει  
 
 

Αριθµ. απόφ. 20/2020 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1.  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το       
αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν. 
2. την 319/2018 Α∆Σ 
3. την 19/2020 ΑΟΕ 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

Να ζητηθεί από τον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας η αναβολή της συζήτησης ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της µε αριθ. κατ. 88966/15-10-2019 αίτησης ασφαλιστικών µέτρων των 
Κωνσταντίνου Αγγελίδη και λοιπών, σύνολο 14 (συµβασιούχοι καθαριότητας) κατά του ∆ήµου Εορδαίας που 
έχει ορισθεί στις 7/2/2020. 
Να επανέλθει το θέµα προς συζήτηση σε νέα συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 20/2020. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
3.∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. Κων/νος Μιχος 
5.Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης  
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