ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 1ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 22ας Ιανουαρίου
2013.
Αριθ. απόφασης 10

Περίληψη
Εξουσιοδότηση
για
άσκηση
πρόσθετης
παρέμβασης υπέρ της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 22 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), αριθ.πρωτ. 2651/18-1-13,
όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.
3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν
σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη
δηλαδή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Παρόντες
Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
Βορίδης Δημήτριος
Δρεμσίζης Ιωάννης
Καλογερής Κρίτων
Παπαδόπουλος Κυριάκος
Παπασταματίου Γεώργιος
Πούλιος Χρίστος
Σπυριδόπουλος Νικόλαος
Τσεγγελίδης Ιωάννης

Απόντες
1.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
(11ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με αριθ. πρωτ. 659/7-1-2013 αναφορά
της Ελένης Χατζηλιάδου, Νομικής Συμβούλου του Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
Στις 9-1-2013 εκδικάζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κομοτηνής η από 25-10-2011 αγωγή των
Ελένης Σταμπουλίδου κλπ. (όλων υπαλλήλων του ΚΕΠ Δήμου Ξάνθης) κατά της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με σκοπό να αναγνωριστεί χρόνος προϋπηρεσίας τους στην πρώην
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης. Συγκεκριμένα από το περιεχόμενο της αγωγής
τους προκύπτει ότι οι αντίδικοι ζητούν την αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας στη Ν.Α. επικαλούμενοι
δήθεν ότι είχαν εξηρτημένη εργασία με αυτή (από το έτος 2003 μέχρι το 2007) και όχι σύμβαση έργου,
όπως πραγματικά προκύπτει από τις συμβάσεις έργου που υπέγραψαν με την πρώην Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση.
Επειδή από την ενδεχόμενη ευδοκίμηση της αγωγής τους οι αντίδικοι θα καταταχθούν σε ανώτερα
μισθολογικά κλιμάκια και θα εξελιχθούν μισθολογικά και μάλιστα αναδρομικά από το χρόνο
αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας τους, γεγονός που θα έχει συνέπειες για το Δήμο Ξάνθης, αφού η
απόφαση θα εκτελεστεί σε βάρος μας, ως εργοδότη πλέον αυτών και καθολικός διάδοχος των
αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν σε αυτόν μαζί με το προσωπικό που τις ασκούσε, υποχρεώνοντας μας
να καταβάλλουμε περισσότερα χρήματα στους αντίδικους.
Επειδή σε κάθε περίπτωση η σύμβαση που είχε υπογράψει ο κάθε ένας από τους αντιδίκους με την
πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ήταν σύμβαση έργου και όχι σύμβαση σχέσης εξαρτημένης εργασίας.
Επειδή ενόψει των ανωτέρω εκτεθέντων ο Δήμος Ξάνθης έχει έννομο συμφέρον να παρέμβει υπέρ της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με σκοπό να απορριφθεί η αγωγή των αντιδίκων, ως
καθολικός διάδοχος των αρμοδιοτήτων που αυτοί ασκούσαν στην πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και
στον οποίο μετατάχθηκαν αυτοί αυτοδικαίως επειδή ασκούσαν τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ως
υπόχρεος πλέον εργοδότης αυτών και άρα υπόχρεος καταβολής του επιπλέον μισθού μετά από πιθανή
εξέλιξη τους σε ανώτερη μισθολογική βαθμίδα.

Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης με την οποία θα
εξουσιοδοτηθώ για την κατάθεση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης με σκοπό να απορριφθεί η αγωγή των αντιδίκων κατά αυτής καθώς και για την παράσταση
μου ενώπιον του Μον.Πρ. Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της υπόθεσης.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη την εν λόγω αίτηση, το άρθρο 244 παρ. 5 του Ν.3852/10 και την
από 2/7/2012 θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 51 του Ν.3979/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον ορισμό των δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, κας. Χατζηλιάδου
Ελένη & κο. Λάμπρου Ιωάννη, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, για την κατάθεση
πρόσθετης παρέμβασης υπέρ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με σκοπό να
απορριφθεί η αγωγή των αντιδίκων κατά αυτής καθώς και για την παράσταση μου ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και σε κάθε τυχόν νέα μετ’
αναβολή δικάσιμο.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2013.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 23-1-2013
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Κακίση K. Μαρία

