ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αγ.Στέφανος 18/12/2019
Αρ. Πρωτ.: 47497

Πληροφορίες: Iωάννης Βασιλείου-Δικηγόρος
Λεωφ. Μαραθώνος 29 – 145 65 Αγ. Στέφανος
τηλ. 2132030600- 2132030633

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣ: 1. ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΠΡΟΕΔΡΟ Ο.Ε

2. ΜΕΛΗ Ο.Ε

ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 13/19 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Σχετ. 1. Η με α.π. εισερχ. στον Δήμο 46913/13.12.19 υπ’αρ. 13/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου
Μαραθώνα
2. Η με α.Π.εισερχ. στον Δήμο 28287/5.9.18 αγωγή συνολικά 28 εργαζομένων (ΙΔΑΧ)
---000---Τέθηκε υπόψη μας η υπο ανω σχετικό απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα που έκανε δεκτή την
υπο (2) σχετικό από 27.7.18 με αρ.ειδ.καταθ. 9/30.7.18 αγωγή (διαδ/σια περιουσιακών –εργατικών
διαφορών) των εις αυτή αναφερόμενων (28) τον αριθμό εργαζομένων και επιδίκασε τις αιτούμενες
για τον καθένα οφειλόμενες διαφορές αποδοχών σύμφωνα με το διατακτικό, ενώ κηρύχθηκε εν
μέρει προσωρινά εκτελεστή και δη για τις απαιτήσεις των τριών τελευταίων μηνών πριν την άσκηση
της αγωγής ενός εκάστου των εναγόντων κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό.
Η απόφαση επιδόθηκε στον Δήμο στις 13.12.19 και κατ΄’ αυτής προβλέπεται η άσκηση του ενδίκου
μέσου της εφέσεως εντός προθεσμίας 30 ημερών.
Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι η απόφαση αφορά σε μισθολογικές παροχές, συντρέχει νόμιμη
περίπτωση λήψης απόφασης από την Ο.Ε λόγω αρμοδιότητας (κατ’ αρ. 72 παρ. 1περ. <ιη> σε συνδ.
με περ. <ιβ> για την άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως .
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΟΙΝ: ΑΝΤ/ΧΟ ΟΙΚ/ΚΩΝ-ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΝ: 1. ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 2. ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αγ. Στέφανος 19/12/2019
Αριθ. πρωτ: 47532

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου µέσου
ΣΧΕΤ. 1. Η µε α.π. Δήμου 46913/13.12.19 υπ’αρ. 13/19 απόφαση Ειρηνοδικείου Μαραθώνα
2. Η με α.π. Δήμου 28287/5.9.18 αγωγή συνολικά 28 εργαζομένων (ΙΔΑΧ)
3. Η µε α.π. 47497/18.12.19 Γνωµοδότηση της ΝΥ
---000----

Επι της (2) σχετικό αγωγής (28) εργαζοµένων του ∆ήµου, εκδόθηκε η υπο (1) σχετικό απόφαση που
την έκανε δεκτή και επιδίκασε τις αιτούµενες για τον καθένα οφειλόµενες διαφορές αποδοχών
σύµφωνα µε το διατακτικό, ενώ κηρύχθηκε εν µέρει προσωρινά εκτελεστή και δη για τις απαιτήσεις
των τριών τελευταίων µηνών πριν την άσκηση της αγωγής ενός εκάστου των εναγόντων κατά τα
ειδικότερα διαλαµβανόµενα στο διατακτικό. Η απόφαση επιδόθηκε στον ∆ήµο στις 13.12.19 και κατ΄
αυτής προβλέπεται η άσκηση του ενδίκου µέσου της εφέσεως εντός προθεσµίας 30 ηµερών.
Κατόπιν τούτων και δεδοµένου ότι η απόφαση αφορά σε µισθολογικές παροχές, συντρέχει νόµιµη
περίπτωση λήψης απόφασης από την Ο.Ε λόγω αρµοδιότητας (κατ’ αρ. 72 παρ. 1περ. <ιη> σε συνδ. µε
περ. <ιβ> για την άσκηση του ενδίκου µέσου της εφέσεως , εισηγούµενη την άσκησή της και να
εξουσιοδοτηθεί ο δικηγόρος του ∆ήµου Ιωάννης Βασιλείου (ΑΜ∆ΣΑ 13802) να καταθέσει αρµοδίως
το ένδικο µέσο της έφεσης και να παρασταθεί κατά την εκδίκασή της ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου στην δικάσιµο που θα οριστεί και σε κάθε άλλη µετα από αναβολή για την υποστήριξή της.
O ∆ήµαρχος

ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (28)
Αλιβιζάτου κλπ

---------------------------------13/19 αποφ. Ειρην.
Μαραθωνα –διαφορές µισθού
εισηγηση για εφεση

