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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  5 η ς  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 20ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 20 Φεβρουαρίου 2020 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Πέμπτη, ώρα 18:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 20.02.2020 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 5 

Δημήτριος Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Χαράλαμπος Ζαγουρής, Ασπασία Αργεντίνη,  Σταύρος 

Κρητικός, Αρετούσα Μακρή 

Απόντα μέλη  : 2 

Ηλίας Στουραΐτης, Κωνσταντίνος Λεβαντής 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την από 12.04.2019 αγωγή της κας Μαρίας Μώρογλου ενώπιον 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία περιουσιακών – εργατικών διαφορών) 

Αρ. Απόφ.: 39/2020  

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής ότι η προαναφερθείσα γίνεται εκτάκτως καθώς η αγωγή της κας Μ. Μώρογλου, έπειτα από 

αναβολή συζητείται την 24η Φεβρουαρίου 2020 και η Οικονομική Επιτροπή, ως αρμόδιο όργανο, θα 

πρέπει να λάβει σχετική απόφαση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για τον 

κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα περί «λήψης απόφασης σχετικά με την από 

12.04.2019 αγωγή της κας Μαρίας Μώρογλου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(διαδικασία περιουσιακών – εργατικών διαφορών)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Την 24.02.2020 συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη 

διαδικασία περιουσιακών – εργατικών διαφορών η από 12.04.2019 με ΓΑΚ 34695/2019 και αριθμό 

κατάθεσης δικογράφου 889/2019 αγωγή της εργαζόμενης του Δήμου, Μώρογλου Μαρίας, η οποία 
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επανέρχεται προς συζήτηση με κλήση στην ως άνω δικάσιμο λόγω απόσυρσης εξαιτίας 

αυτοδιοικητικών εκλογών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εργαζόμενη εργάζεται με 

αλλεπάλληλες συμβάσεις, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην ως άνω αγωγή, οι οποίες 

συνήφθησαν με διάφορα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, κυρίως με το ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’, ωστόσο με 

την εργασία της κάλυπτε και καλύπτει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου μας. 

Η παροχή, δε, της εργασίας της είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών 

του Δήμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι δυνάμει της από 25.10.2019 υπεύθυνης δήλωσής της προς το 

Δήμο μας, παραιτείται ρητά από τυχόν διαφορές αποδοχών που μπορεί να προκύψουν στην 

περίπτωση που η αγωγή της γίνει δεκτή και αναγνωρισθεί ότι συνδέεται με το Δήμο μας, δυνάμει 

ενιαίας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από την έναρξη της απασχόλησής της, με 

αποτέλεσμα να μην προκληθεί οικονομική δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου μας 

στην περίπτωση τυχόν θετικής έκβασης της ως άνω αγωγής της. 

Με τα δεδομένα αυτά και επειδή θα πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά με τη στάση που θα 

πρέπει να έχει ο Δήμος μας ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου, λόγω της αναγκαιότητας της συνέχισης 

της απασχόλησης της ως άνω εργαζόμενης, στα πλαίσια παράστασης και εκπροσώπησής του Δήμου 

μας ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου κατά την προαναφερόμενη δικάσιμο και σε κάθε μετ’ αναβολή 

δικάσιμο εισηγούμαι όπως δοθεί ρητή και σαφής στον δικηγόρο του Δήμου μας, όπως 

συνομολογήσει τα πραγματικά περιστατικά της υπό κρίση αγωγής κατ’ άρθρο 352 του Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και αποδεχθεί την αγωγή αυτή κατά την ιστορική και νομική της βάση 

στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 298 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

− Την από 12.04.2019 (ΓΑΚ 34695/2019, ΕΑΚ 889/2019) και με αριθμ. πρωτ: 6727/19.04.2019 

αγωγή της κας Μαρίας Μώρογλου, 

− Την από 25-10-2019 υπεύθυνης δήλωσής της. 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Α. Ανακαλεί την προηγούμενη υπ’ αριθμ. 111/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λαυρεωτικής. 

Β. Παρέχει τη ρητή εντολή και την πληρεξουσιότητα στον κο Αλέξανδρο Ηρ. Τσώνο, Νομικό Σύμβουλο 

του Δήμου Λαυρεωτικής επί πάγια αντιμισθία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, (ΑΜ ΔΣΑ 7179), κάτοικο 
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Λαυρίου Αττικής, όπως παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία 

Περιουσιακών - Εργατικών Διαφορών), την 24η Φεβρουαρίου 2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή 

συζήτηση, συνομολογήσει τα πραγματικά περιστατικά της υπό κρίση από 12.04.2019, με ΓΑΚ 

34695/2019 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 889/2019 αγωγή της εργαζόμενης του Δήμου μας 

Μώρογλου Μαρίας κατ’ άρθρο 352 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και να αποδεχθεί  την 

ως άνω αγωγή κατά την ιστορική και νομική της βάση στο σύνολό της σύμφωνα με το άρθρο 298 του 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αρετούσα Μακρή μειοψήφησε αιτιολογώντας την 

απόφαση της ως κάτωθι :  

Μειοψηφώ καθόσον ουδέν αποδεικτικό στοιχείο (συμβάσεις, φορολογικές δηλώσεις και βεβαιώσεις 

μισθοδοσίας των επίδικων διαστημάτων, ένσημα Ι.Κ.Α. κ.λ.π.) των ισχυρισμών της ενάγουσας κ. 

Μαρίας Μώρογλου προσκομίστηκε στην Οικονομική Επιτροπή που να αποδεικνύει, ότι προσλήφθηκε 

από τον Δήμο Λαυρεωτικής την 1/9/1998 έως και τις 16/6/2019 με αλλεπάλληλες  συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου ή με απλή σχέση εργασίας με την ειδικότητα Π.Ε. Γυμναστών, καλύπτοντας πάγιες 

και διαρκείς ανάγκες του Δήμου και ότι την συνδέει με τον Δήμο μία εξαρχής ενιαία σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. 

Σε αντίθετη περίπτωση επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου για την προάσπιση των 

συμφερόντων του Δήμου Λαυρεωτικής.  

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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