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ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 47/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης /16-7-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας (λόγω κωλύµατος συνεδρίασης
στο Κοινοτικό Κατάστηµα Πετρούσας και µετά από οµόφωνη συναίνεση όλων των παρόντων µελών
η
του ∆Σ) σήµερα την 16 του µηνός Ιουλίου έτους 2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΝΠ∆∆ ∆ήµου
Προσοτσάνης ύστερα από την αριθµ. 851/5-7-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του, η οποία επιδόθηκε σε κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 95 του Ν.3463/8-6-2006 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, (παρ.2 του άρθρου 96 του
Ν.3463/8-6-2006) δεδοµένου ότι σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντα 6 µέλη.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Τσαούση Ελένη
Μάρτζιος Αθανάσιος
Ηλιάδης Μιχαήλ
Παπαµιχαήλ Γεώργιος
Κιοσέογλου Βάσσα
Κότιου Παναγιώτα
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ΑΠΟΝΤΕΣ
Γρηγοριάδης Ιωάννης
Ασλανίδης Στυλιανός
Τόλιος Γεώργιος
Χατζηκυριακίδης Σαράντης
Σµολοκτός Νικόλαος

Ειδική Γραµµατέας : Τσιτσοπούλου Βασιλική
Αριθµός Απόφασης: 47/2019
« Γνωµοδότηση δικηγόρου ∆ράµας, σχετικά µε την µε αριθµ.
ΘΕΜΑ: 8 ο
14/2019 απόφαση Μικροδιαφοράς του Ειρηνοδικείου ∆ράµας»
Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη το 8ο θέµα,
έθεσε υπόψη των µελών του ∆Σ :
• Την από 9-4-2019 Γνωµοδότηση της δικηγόρου ∆ράµας σχετικά µε την µε αριθµ.
14/2019 απόφαση
Μικροδιαφοράς του Ειρηνοδικείου ∆ράµας (αποφ. ∆Σ
21/2019).
• Το µε αριθµ. πρωτ. 808/25-6-2019 έγγραφο της Προϊσταµένης ∆ιοικητικών
Οικονοµικών Υπηρεσιών περί:
«Καταβολή επιδοµάτων Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας στους υπαλλήλους Ι∆ΟΧ
ΕΣΠΑ του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Προσοτσάνης κατόπιν της µε αριθ. 14/2019 Απόφασης του
Ειρηνοδικείου ∆ράµας»
Σύµφωνα µε το γνωµοδοτικό σηµείωµα που συνέταξε η δικηγόρος Αµαλία Σαλωνίδου επί του
ερωτήµατος που τέθηκε µε την αριθ. 21/2019 Απόφαση πρακτικού της 3ης/13-03-2019 Συνεδρίασης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Προσοτσάνης, για την αναγκαιότητα άσκησης
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ένδικων µέσων κατά της 14/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου ∆ράµας, µε την οποία έγινε δεκτή η
αγωγή υπαλλήλων του ΝΠ∆∆, για την καταβολή επιδόµατος Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας,
υπάρχουν τα παρακάτω δεδοµένα:
∆ε δύναται να προσβληθεί µε κανένα ένδικο µέσο η µε αριθ. 14/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου
∆ράµας, που εκδόθηκε σε βάρος του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Προσοτσάνης.
Η υπηρεσία µας είναι υποχρεωµένη να καταβάλλει σε κάθε ενάγων υπάλληλο το ποσό των
1.500,00€ και σε µία ενάγουσα υπάλληλο το ποσό των 293,00€. Συνολικά 13.793,00€. Κάτι τέτοιο
δεν έχει προϋπολογιστεί και τα οικονοµικά δεδοµένα δεν επιτρέπουν να γίνει αναµόρφωση του
προϋπολογισµού και να εξοικονοµηθούν τα επιπλέον χρήµατα. Για να εκτελεστεί άµεσα η απόφαση,
θα πρέπει να δοθεί το ποσό αυτό στην υπηρεσία µας από το ∆ήµο Προσοτσάνης. Σε αντίθετη
περίπτωση θα προϋπολογιστεί για το επόµενο οικονοµικό έτος και σίγουρα θα πρέπει να
καταβληθούν και οι τόκοι που αναλογούν στο συγκεκριµένο ποσό και να ζηµιωθεί επιπλέον η
υπηρεσία. Ευελπιστούµε λοιπόν πως µε τη βοήθεια του ∆ήµου Προσοτσάνης θα βρεθούν τα
χρήµατα για να τακτοποιηθεί και να κλείσει άµεσα το υπάρχον θέµα.

Κατόπιν η Πρόεδρος πρότεινε στο ∆Σ να αναβληθεί το θέµα για να διευκρινιστεί
περαιτέρω εν’ όψη και της δηµοσίευσης της απόφασης του ΣτΕ για την επίµαχη
διεκδίκηση (∆ώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόµατος αδείας).
Το ∆Σ αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και µετά από διαλογική συζήτηση
και ανταλλαγή απόψεων
Οµόφωνα αποφασίζει
Να αναβληθεί το θέµα και να συζητηθεί σε επόµενη συνεδρίαση αφού δηµοσιευθεί η
απόφαση του ΣτΕ για την επίµαχη διεκδίκηση (∆ώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και
Επιδόµατος αδείας)για να είναι δυνατή η περαιτέρω διευκρίνιση αυτού.
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει την αναθέτει στην κ. Πρόεδρο του ∆Σ.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθ. 47/2019
Αφού συντάχτηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται
Η Πρόεδρος
Τσαούση Ελένη

Η Ειδική Γραµµατέας

Τα Μέλη

Τσιτσοπούλου Βασιλική
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