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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό της αριθμ. 27/06-11-2019  τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

        Στις Μοίρες σήμερα την 06-11-2019 ημέρα Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του 

Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 15050/25-10-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό 

στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

        Πριν από τη έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε 

σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος                                                     1.  Φασομυτάκης Ιωάννης 

2. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος 

3. Νεονάκης Ευάγγελος 

4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης 

5. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία 

6. Πωλιουδάκης Ανδρέας 

7. Φανουράκη Στυλιανή 

8. Νικολακάκης Ιωάννης 

9. Καρανδινός Στυλιανός 

10. Θεοδωράκης Γεώργιος 

11. Καργάκης Νικόλαος 

12. Μαρκάκος Κων/νος 

13. Τζαγκαράκης Αντώνιος 

14. Καργάκης Εμμανουήλ 

15. Μαθιουδάκης Ιωάννης 

16. Αλμπαντάκης Χαράλαμπος 

17. Καπελλάκης Νικόλαος 

18. Μανουσιδάκη Εμμανουέλλα 

19. Καμπουράκης Σάββας 

20. Σταθοράκης Γεώργιος 

21. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

22. Σαριδάκης Εμμανουήλ 

23. Κουρτάκης Ζαχαρίας 

24. Ρομπογιανννάκης Αχιλλέας 

25. Κυριακάκης Αντώνιος 

26. Ζαχαριουδάκης Ιωάννης 

        Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο Δήμαρχος, οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων και ο γραμματέας του Δήμου Τζεκάκης Στυλιανός για την τήρηση των 

πρακτικών. 

                        Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

και είπε ότι έχουν προκύψει έξι θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέλυσε στο σώμα τους λόγους 

του κατεπείγοντος. 

                  Το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον για τέσσερα από τα έξι θέματα και αποφάσισε ομόφωνα να  
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                  συζητηθούν. 

                    Κατά τη διάρκεια της συζήτησης προέκυψε και το θέμα Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. και σύσταση  

                    προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου ΔΕ Διοικητικού και το σώμα ομόφωνα αποφάσισε να  

                    συζητηθεί 

                        

 Θέμα: 1
ΟΝ

    ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Αίτηση – Πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου 

Ζαχαριουδάκη Ιωάννη επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης. 

 

Αριθμ. Απόφασης: 183/2019 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος έδωσε το λόγο στο ∆ηµοτικό 

Σύµβουλο και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Ζαχαριουδάκη Ιωάννη ο 

οποίος ανέφερε τα εξής:  

 

Όπως σας είναι γνωστό µε την αριθµ. 227/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φαιστού ο 

∆ήµος αναγνώρισε την οφειλή του σε χρήµα προς 25 συµπολίτισσες  µας οι οποίες 

εργάστηκαν µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ως καθαρίστριες σε διάφορα εκπαιδευτήρια του 

∆ήµου σε σχέση µε τα µη αποδοθέντα µέσα ατοµικής προστασίας και γάλακτος καθ΄ όλο το 

διάστηµα της εργασίας τους, εξειδίκευσε δε την απόφαση του αυτή ως προς τα ποσά µετά 

από νέα διαµαρτυρίες τους µε την αριθ, πρωτ. 6752/2019 εισήγηση βεβαίωση προς το 

δηµοτικό συµβούλιο την 20-5-2019. 

Έκτοτε παρά την κοινοποιηθείσα εξώδικη πρόσκληση τους παραµένουν απλήρωτες. 

Επειδή προς κάθε κατεύθυνση και από όλους τους αρµόδιους φορείς δηλώνεται η πρόθεση 

του ∆ήµου να εξοφλήσει την εν λόγω οφειλή η οποία έχει συνοµολογηθεί και εκκαθαριστεί 

από πλευράς του ∆ήµου 

Επειδή δηµιουργείται κοινωνικό ζήτηµα από την ήδη επί εξάµηνο καθυστέρηση 

Επειδή επείγει να ληφθούν οι σχετικές πολιτικές αποφάσεις (οµόφωνα όπως και οι 

προηγούµενες) αλλά και να υλοποιηθούν άµεσα από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου µε την 

αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισµού ως και κάθε άλλο µέσο που θα κριθεί πρόσφορο 

Επειδή το συµφέρον του ∆ήµου απαιτεί να ολοκληρωθεί η πληρωµή τους χωρίς άλλες 

δικαστικές ενέργειες, κατασχέσεις κλπ οι οποίες θα επιβαρύνουν περισσότερο το ∆ήµο 

Για τους λόγους αυτούς ζητάει την άµεση εισαγωγή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

έστω και εκτός ηµερήσιας διάταξης για την ταχεία λήψη σχετικής απόφασης. 

Ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου κ. Φανταουτσάκης Νικόλαος στην από 6-11-2019 

γνωµοδότηση του αναφέρει τα εξής; 

 

Μετά  το  υπ' αριθµ.  πρωτοκόλλου  ∆.Φ. 12525/11-09-2019  εξώδικο  των  εργαζοµένων  

στην  καθαριότητα  των  σχολείων  της  περιφέρειας  του  ∆ήµου  Φαιστού  µε  το  οποίο  

διαµαρτύρονταν  για  την  µη  καταβολή  από  τον  ∆ήµο  Φαιστού  των  χρηµάτων  που  

αναλογούν  στα  οφειλόµενα  για  τα  έτη  2012-2016  µέσα  ατοµικής  προστασίας  και  

γάλα, επικαλούµενοι  την  αναγνώριση  της  υποχρέωσης  αυτής  από  τον  ∆ήµο  Φαιστού  

µε  την  υπ’ αριθµ. 227/24-11-2017  οµόφωνη  απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  

Φαιστού (Α∆Α : ΩΖ9ΘΩΗ1-Χ74), σε  συνδυασµό  µε  την  υπ’αριθµ.πρωτ. ∆.Φ. 6752/20-

05-2019  βεβαίωση  του  αρµόδιου  αντιδηµάρχου  και  προέδρου  των σχολικών  επιτροπών  

σας  έχω  ήδη  ενηµερώσει  για  την  άποψη  µου  ότι  θεωρώ  πως  δεν  πληρούνται  οι  

νόµιµες  προϋποθέσεις  για  την  ενταλµατοποίηση  και  πληρωµή  των  οφειλοµένων  

από  τον  ∆ήµο  Φαιστού,  αποδεικνύεται  όµως  πλήρως  η  απαίτηση  τους  ώστε  αν  

κινηθούν  δικαστικά  θα  δικαιωθούν  πλήρως.   
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Σ' αυτά  τα  πλαίσια  και  προκειµένου  να  µην  δηµιουργηθεί  πρόβληµα  µε  τυχόν  

ενταλµατοποίηση µη  νόµιµου  εντάλµατος,  οι  εργαζόµενοι  στην  καθαριότητα  έχουν  

ασκήσει  ήδη  αγωγή  µε  την  οποία   ζητούν  τα  οφειλόµενα  ποσά, προτίθενται  δε  να  

παραβρεθούν  στο  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  ώστε  να  στηρίξουν  το  σχετικό  αίτηµα  τους  

και  να  ζητήσουν  συµβιβασµό  ώστε  να  κλείσει  η  υπόθεση  γρηγορότερα  και  προς  

το  κοινό  συµφέρον. Επειδή  η  απαίτηση  αυτή  είναι  αναγνωρισµένη  ήδη  από  το  

∆ηµοτικό  Συµβούλιο  Φαιστού  µε  την  υπ’ αριθµ. 227/24-11-2017  οµόφωνη  απόφαση  

του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Φαιστού (Α∆Α : ΩΖ9ΘΩΗ1-Χ74), σε  συνδυασµό  µε  την  

υπ’αριθµ.πρωτ. ∆.Φ. 6752/20-05-2019  βεβαίωση  του  αρµόδιου  αντιδηµάρχου  και  

προέδρου  των σχολικών  επιτροπών  και  αν  η  υπόθεση  φτάσει  στο  δικαστήριο  ο  

∆ήµος  Φαιστού  θα  ηττηθεί  µετά  βεβαιότητας, επιβαρυνόµενος  µε  τόκους  και  

δικαστικά  έξοδα, υπάρχει  η  δυνατότητα  του  δικαστικού  συµβιβασµού (άρθρα  214Α 

Κ.Πολ.∆.) µε  τον  οποίο  ο  ∆ήµος  Φαιστού, έχοντας  ήδη  κατά  το  παρελθόν  αναγνωρίσει  

την  απαίτηση, µπορεί  τώρα  να  αποδεχθεί  την  αγωγή  αυτή   µε  αντίστοιχη  

παραίτηση  των  εναγόντων  από  τόκους  και  έξοδα, ώστε  να  θεωρείται  ότι  υπάρχει  

συµβιβασµός.    

  Ο   συµβιβασµός ή η κατάργηση δίκης που έχει αντικείµενο µέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων 

(60.000) ευρώ  είναι  αρµοδιότητα  της  οικονοµικής  επιτροπής ενώ όταν το αντικείµενο 

είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε η  οικονοµική  επιτροπή  εισηγείται τη  λήψη απόφασης από 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιβ΄Ν. 3852/2010) . Αυτονόητα, το  ∆ηµοτικό  

Συµβούλιο µπορεί  να  αποφασίσει  συµβιβασµό  ή  κατάργηση  δίκης   και  για  υποθέσεις  

κάτω  των  60.000 €  που  είναι  στην  αρµοδιότητα  της  οικονοµικής  επιτροπής, είτε  

απευθείας  ως  το  όργανο  που  αποφασίζει  για  όλα  τα  θέµατα  που  αφορούν  τον  δήµο  

(άρθρο 65 παρ. 1 Ν. 3852/2010)  είτε  µετά  απο  παραπεµπτική  απόφαση  της  οικονοµικής  

επιτροπής (άρθρο  72 παρ. 3 Ν. 3852/2010). 

α] Εν  προκειµένω  θεωρώ  πως  το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  µπορεί  να  πάρει  θέση   άµεσα  

αν  τεθεί  το  συγκεκριµένο  θέµα  ως  εκτός  ηµερησίας  διατάξεως  (θα  πρέπει  εν  

προκειµένω  να  δικαιολογηθεί  το  επείγον) και  να  αποφασίσει  τον  συµβιβασµό  στην  

αγωγή  των  εργαζοµένων  στην  καθαριότητα  για  τις  απαιτήσεις  του  από  Μ.Α.Π. και 

γάλα, αφού  πρόκειται  για  απαίτηση  που  έχει  ήδη  αναγνωριστεί  µε  απόφαση  δηµοτικού  

συµβουλίου. β] Μπορεί  όµως  να  εκφράσει  απλά  την  γνώµη  του  και  το  θέµα  να  

εισαχθεί  κανονικά  στην  επόµενη  συνεδρίαση  της  οικονοµικής  επιτροπής  η  οποία  είναι  

και  κατά  νόµον  αρµόδια  να  αποφασίσει  σχετικά.   

Σε  κάθε  περίπτωση,  είτε  εισαγωγής  του  θέµατος  ως  εκτός  ηµερησίας  διατάξεως  

στη  συνεδρίαση  του   ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  είτε  στην  συνεδρίαση  της  

Οικονοµικής  Επιτροπής  µε  αντικείµενο  τον  δικαστικό  ή  εξώδικο  συµβιβασµό  και  

κατ' απαίτηση  του  άρθρου 72 παρ. 2 Ν. 3852/2010,  γνωµοδοτώ  θετικά  καθώς  
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πληρούνται  οι  κατά  νόµον  προϋποθέσεις  προκειµένου  να  συµβιβαστεί  δικαστικά  ή  

εξώδικα  ο  ∆ήµος  Φαιστού  στην  ασκηθείσα  από  τους  εργαζόµενους  στην  

καθαριότητα  των  σχολικών  κτιρίων  για  την  οφειλή  προς  αυτούς  σε  Μ.Α.Π.  και  

γάλα, εφόσον  παραιτηθούν  οι  ενάγοντες  από  τόκους  και  έξοδα.  Στην  ίδια  απόφαση  

(είτε  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  είτε  Οικονοµικής  Επιτροπής)  θα  πρέπει  να  δοθεί  η  

εντολή  στον  νοµικό  σύµβουλο  του  ∆ήµου  Φαιστού  Νικόλαο  Φανταουτσάκη  να  

προβεί  σε  κάθε  απαραίτητη  ενέργεια  για  την  ολοκλήρωση  του  δικαστικού  ή  

εξώδικου  συµβιβασµού.  

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι επικεφαλείς των παρατάξεων και ο ∆ήµαρχος οι οποίοι 

οµόφωνα αναγνώρισαν την οφειλή του ∆ήµου στις εργαζόµενες καθαρίστριες και την άµεση 

πληρωµή τους. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Νοµικός Σύµβουλος των εργαζοµένων καθαριστριών κ. 

Σφακιανάκης Μιχαήλ ο οποίος αναφέρθηκε στον τρόπο αποπληρωµής των δικαιούχων ο 

οποίος είναι να προχωρήσει ο ∆ήµος Φαιστού σε εξωδικαστικό συµβιβασµό στην ασκηθείσα 

αγωγή από τις εργαζόµενες καθαρίστριες για την οφειλή προς αυτούς σε ΜΑΠ και γάλα. Με 

αυτόν τον τρόπο ο ∆ήµος θα γλυτώσει τόκους και δικαστικά έξοδα. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και µετά από διαλογική 

συζήτηση, 

                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο µ ό φ ω ν α 
 

Να προχωρήσει ο ∆ήµος Φαιστού σε εξωδικαστικό συµβιβασµό στην ασκηθείσα αγωγή από 

τις εργαζόµενες καθαρίστριες για την οφειλή προς αυτούς σε ΜΑΠ και γάλα .Με αυτόν τον 

τρόπο ο ∆ήµος θα γλυτώσει τόκους και δικαστικά έξοδα. 

∆ίνεται εντολή στο Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Φανταουτσάκη Νικόλαο να προβεί σε 

κάθε απαραίτητη ενέργεια για την ολοκλήρωση του εξωδικαστικού συµβιβασµού. 

 

      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω. 
 
                                           ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                       ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1)Κωνσταντουλάκης Αντώνιος, 2)Νεονάκης Ευάγγελος, 3)Σκαντζάκης 
Ιπποκράτης, 4)Αρµουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία, 5)Πωλιουδάκης Ανδρέας, 
6)Φανουράκη Στυλιανή, 7)Νικολακάκης Ιωάννης, 8)Καρανδινός Στυλιανός, 
9)Θεοδωράκης Γεώργιος, 10)Καργάκης Νικόλαος, 11)Μαρκάκος Κων/νος, 
12)Τζαγκαράκης Αντώνιος, 13)Καργάκης Εµµανουήλ, 14)Μαθιουδάκης Ιωάννης, 
15)Αλµπαντάκης Χαράλαµπος, 16)Καπελλάκης Νικόλαος, 17)Μανουσιδάκη 
Εµµανουέλλα, 18)Καµπουράκης Σάββας, 19)Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία, 
20)Σαριδάκης Εµµανουήλ, 21)Κουρτάκης Ζαχαρίας, 22)Ροµπογιαννάκης 
Αχιλλέας, 23)Κυριακάκης Αντώνιος, 24)Ζαχαριουδάκης Ιωάννης. 
  Ακριβές Απόσπασµα 

          Ο Πρόεδρος ∆.Σ.                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                      ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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