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                                      ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ                                                                                                                    

                                                                            
ΔΛΛΖΝΙΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                   
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΙΟΙΚΖΖ  ΑΣΣΙΚΖ                               ΠΔΡΙΛΖΦΖ: 
ΓΖΜΟ ΦΙΛΟΘΔΖ - ΦΤΥΙΚΟΤ                          « Έγθξηζε πιεξσκήο  » 
 
 Ν.Π.Γ.Γ.     Ο.Κ.Α.Π.Α.                                                                        
 
 
ΑΡ.  ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ:    7/2013                                          ΑΡ. ΠΡΧΣ: 660/3.4.2013 
ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΖ:31 /2013  
 
 

Π  Ρ  Α  Κ  T  I  Κ  O         07/ 2013 
πλεδξίαζε  Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ. «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ  ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ- 

ΠΡΟΣΑΗΑ,ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ»                            
   ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Φπρηθνύ 

  
ήκεξα29 Μαξηίνπ  2013   εκέξα Παξαζθεπή  θαη ώξα 14:30 κ.κ ζπλεδξίαζε  ην  Γ..ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.«ΟΡΓΑΝΗΜΟ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ  ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ- ΠΡΟΣΑΗΑ,ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ» ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Φπρηθνύ,  κεηά  από  
ηελ  αξ.  πξση. 590/27.3.2013πξόζθιεζε  ηεο  Πξνέδξνπ  ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ.  Διέλεο Λάβδα,  πνπ  επηδόζεθε 27.3.2013   ζε  όια  
ηα  κέιε  ζύκθσλα  κε ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ  Ν.  3463/2006. 
 
           Τ  Ν  Θ  Δ    Ζ           Τ  Μ  Β  Ο  Τ  Λ  Ι  Ο Τ  

1. ΛΑΒΓΑ ΔΛΔΝΖ                                                  ΠΡΟΔΓΡΟ 
2. ΚΟΤΜΠΑ ΑΝΝΑ                                                 ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 
3.  ΜΑΕΑΡΑΚΖ ΓΔΡΑΗΜΟ-ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ     ΜΔΛΟ 
4. ΒΑΚΗΡΣΕΖ  ΣΗΣΗΚΑ                                             ΜΔΛΟ 
5. ΥΑΛΑΕΧΝΗΣΖ  ΓΖΜΖΣΡΗΟ                           ΜΔΛΟ  
6. ΡΑΠΣΖ ΕΧΖ                                                       ΜΔΛΟ 
7. ΥΑΝΑΚΟΤΛΑ ΑΘΑΝΑΗΟ                             ΜΔΛΟ 
8. ΚΑΣΑΡΟΤ ΔΗΡΖΝΖ                                          ΜΔΛΟ 
9. ΠΑΣΖ ΔΛΔΝΖ                                                  ΜΔΛΟ 
10. ΚΑΚΑΒΑ ΝΗΚΟΛΑΟ                                       ΜΔΛΟ 
11. ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΣΑΜΑΣΗΝΑ                               ΜΔΛΟ 

Γηαπηζηώζεθε  ε  λόκηκε  απαξηία  γηαηί  παξαβξέζεθαλ από  ηα έλδεθα (11)κέιε   ηα δέθα κέιε (10) 
Απόληνο  ηνπ  θ :Υαιαδσλίηε Γεκήηξην .  
ηελ  ζπλεδξίαζε  παξαβξέζεθε  θαη  ε  ππάιιεινο  ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ.  Κίηζνπ Διέλε,   
γηα  ηελ  ηήξεζε  ησλ  πξαθηηθώλ.  
 
   
    H    Πξόεδξνο  παξνπζία  θαη  ησλ  κειώλ  θήξπμε  ηελ  έλαξμε  ηεο  ζπλεδξίαζεο  γηα  ζπδήηεζε  θαη  ιήςε  απόθαζεο ζηα  
παξαθάησ  ζέκαηα  ηεο  εκεξήζηαο  δηάηαμεο: 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ :  31/2013 
 
 
ΘΔΜΑ 6: Έγθξηζε πιεξσκήο δηθαζηηθώο επηδηθαζζέλησλ  
 
Ζ  Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ιέγεη όηη: 
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Οη Γεκνηηθνί Βξεθνλεπηαθνί Παηδηθνί ηαζκνί Γήκνπ  Νένπ Φπρηθνύ ήηαλ δεκνηηθό Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Νένπ Φπρηθνύ, πνπ, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 103 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010, κε ηελ απόθαζε 135/19-4-2011 ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Φηινζέεο-Φπρηθνύ ζπγρσλεύζεθε καδί κε άιια δεκνηηθά Ν.Π.Γ.Γ. ησλ ζπλελσζέλησλ Γήκσλ ζην κε ηελ ίδηα απόθαζε, 
δεκνζηεπζείζα ζην ππ’ αξηζ. 1164/8-6-2011(Σεύρνο Γεύηεξν) ΦΔΚ, ζπζηαζέλ λέν Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκόο 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο-Πξνζηαζίαο Πνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ Γήκνπ Φηινζέεο-Φπρηθνύ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.). Απηό ην λέν 
Ν.Π.Γ.Γ., θαηά ην άξζξν 103 παξ.5 ηνπ ηδίνπ Νόκνπ, απηνδηθαίσο, ππνθαηέζηεζε ηνπο Γεκνηηθνύο Βξεθνλεπηαθνύο Παηδηθνύο 
ζηαζκνύο ηνπ Γήκνπ Νένπ Φπρηθνύ  ζε όια ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ. 
 
Οη  εξγαζζείζεο  ζην ΝΠΓΓ   Γεκνηηθνί Βξεθνλεπηαθνί Παηδηθνί ζηαζκνί Γήκνπ  Νένπ Φπρηθνύ 1).Μαθαληάζε 
Κσλζηαληίλα ηνπ Αλαζηαζίνπ  2)Γεσξγίαο Αιέμαλδξάθε ηνπ ηεθάλνπ 3) ηακαηίλαο Διεπζεξίνπ ηνπ Γεσξγίνπ 4) 
Υξπζνύιαο Εαθείξε ηνπ Αιεμάλδξνπ 5) Βαζηιηθήο Καξαιή ηνπ Γεκεηξίνπ 6) Δηξήλεο Κνληνβά ηνπ Ισάλλε 7) Διέλε 
Μαλνύζνπ ηνπ Νηθνιάνπ 8) Δπαλζίαο Μαζζαιή ηνπ Γεκνζζέλε 9) Διέλεο Μαραίξα ηνπ Δπζπκίνπ 10) Δπαγγειίαο 
Πιάρνπ –Γεκνξάγθα ηνπ Βαζηιείνπ 11) Αλλαζ-Μαξίαο θήθα ηνπ Κσλζηαληίλνπ 12) Αξρνληίαο Σδίηδεξα ηνπ 
Κσλζηαληίλνπ  ήγεηξαλ θαηά απηνύ ηε κε αύμνληα αξηζκό 345/2007 αγσγή δεηνύζαλ ην επίδνκα ησλ €176 Ζ αγσγή 
απηή ζπλεδεηήζε ηε 25-9-2008  ζην Δηξελνδηθείν Υαιαλδξίνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ εξγαηηθώλ δηαθνξώλ θαη ηόηε ην 
ΝΠΓΓ Γεκνηηθνί Βξεθνλεπηαθνί Παηδηθνί ηαζκνί Γήκνπ Νένπ Φπρηθνύ  εθπξνζώπεζε ν δηθεγόξνο Κσλ. 
Μπνπξηδάιαο. 
 Δπί ηεο αλσηέξσ αγσγήο εθδόζεθε ε απόθαζε 6/2009 ηνπ σο άλσ Δηξελνδηθείνπ πνπ δεκνζηεύζεθε ηε 12-1--2009 θαη 
πνπ ππνρξέσζε ηνλ ελαγόκελν λπδδ  Γεκνηηθνί Βξεθνλεπηαθνί Παηδηθνί ηαζκνί   Νένπ Φπρηθνύ λα θαηαβάιεη ζηηο  
ελάγνπζεο 1).Μαθαληάζε Κσλζηαληίλα ηνπ Αλαζηαζίνπ  ην πνζόλ ησλ νθηώ ρηιηάδσλ εμαθόζηα είθνζη ηεζζάξσλ 
επξώ (8624)  2)Γεσξγίαο Αιέμαλδξάθε ηνπ ηεθάλνπ ην πνζόλ ησλ έλδεθα ρηιίαδσλ εμαθνζίσλ δέθα έμη (11.616) επξώ  
3) ηακαηίλαο Διεπζεξίνπ ηνπ Γεσξγίνπ, ην πνζόλ ησλ πεληαθνζίσλ είθνζη νθηώ (528)επξώ   4) Υξπζνύιαο Εαθείξε 
ηνπ Αιεμάλδξνπ ην πνζόλ ησλ δύν ρηιηάδσλ εθαηό δώδεθα ( 2112) επξώ 5) Βαζηιηθήο Καξαιή ηνπ Γεκεηξίνπ ην 
πνζόλ ησλ πέληε ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδόληα ηεζζάξσλ (5984)επξώ  6) Δηξήλεο Κνληνβά ηνπ Ισάλλε  ην πνζόλ 
ησλ δέθα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ εμήληα (10560) επξώ 7) Διέλε Μαλνύζνπ ηνπ Νηθνιάνπ ην πνζόλ ησλ ρηιίσλ 
πεληαθνζίσλ νγδόληα ηεζζάξσλ (1584) επξώ  8) Δπαλζίαο Μαζζαιή ηνπ Γεκνζζέλε ην πνζόλ ησλ επηά ρηιηάδσλ 
πεληαθνζίσλ εμήληα νθηώ (7568) επξώ  9) Διέλεο Μαραίξα ηνπ Δπζπκίνπ ην πνζόλ ησλ πέληε ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ 
ηξηάληα δύν (5632) επξώ  10) Δπαγγειίαο Πιάρνπ –Γεκνξάγθα ηνπ Βαζηιείνπ ην πνζόλ ησλ ελλέα ρηιηάδσλ 
πεληαθνζίσλ ηεζζάξσλ (9504) επξώ  11) Αλλαζ-Μαξίαο θήθα ηνπ Κσλζηαληίλνπ ην πνζόλ ησλ επηά ρηιηάδσλ 
πεληαθνζίσλ εμήληα νθηώ (7568) επξώ  12) Αξρνληίαο Σδίηδεξα ηνπ Κσλζηαληίλνπ  ην πνζόλ ησλ δύν ρηιηάδσλ 
εμαθνζίσλ ζαξάληα (2640) επξώ  λνκηκνηόθσο, πξνο 6% εηεζίσο, από ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ αγσγήο. ηηο 
23.3.2012 ζπλεδξίαζε ην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ θαη κε ηελ ππ΄αξηζ 3797/2012 απόθαζε απέξξηςε  ηελ έθεζε 
θαη δίθαζε ηνλ εθθαινύληα. Ζ απόθαζε απηή επηδόζεθε ζηνλ ΟΚΑΠΑ ζηηο 6.11.2012. 
      
Καηόπηλ ηνύησλ ε  Πξόεδξνο εηζεγείηαη λα εγθξηζεί ε πιεξσκή ζηηο : 1).Μαθαληάζε Κσλζηαληίλα ηνπ Αλαζηαζίνπ  ην 
πνζόλ ησλ νθηώ ρηιηάδσλ εμαθόζηα είθνζη ηεζζάξσλ επξώ (8624)  2)Γεσξγίαο Αιέμαλδξάθε ηνπ ηεθάλνπ ην πνζόλ 
ησλ έλδεθα ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ δέθα έμη (11.616) επξώ  3) ηακαηίλαο Διεπζεξίνπ ηνπ Γεσξγίνπ, ην πνζόλ ησλ 
πεληαθνζίσλ είθνζη νθηώ (528)επξώ   4) Υξπζνύιαο Εαθείξε ηνπ Αιεμάλδξνπ ην πνζόλ ησλ δύν ρηιηάδσλ εθαηό 
δώδεθα ( 2112) επξώ 5) Βαζηιηθήο Καξαιή ηνπ Γεκεηξίνπ ην πνζόλ ησλ πέληε ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδόληα 
ηεζζάξσλ (5984)επξώ  6) Δηξήλεο Κνληνβά ηνπ Ισάλλε  ην πνζόλ ησλ δέθα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ εμήληα (10560) 
επξώ 7) Διέλε Μαλνύζνπ ηνπ Νηθνιάνπ ην πνζόλ ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ νγδόληα ηεζζάξσλ (1584) επξώ  8) 
Δπαλζίαο Μαζζαιή ηνπ Γεκνζζέλε ην πνζόλ ησλ επηά ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ εμήληα νθηώ (7568) επξώ  9) Διέλεο 
Μαραίξα ηνπ Δπζπκίνπ ην πνζόλ ησλ πέληε ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ηξηάληα δύν (5632) επξώ  10) Δπαγγειίαο Πιάρνπ –
Γεκνξάγθα ηνπ Βαζηιείνπ ην πνζόλ ησλ ελλέα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ηεζζάξσλ (9504) επξώ  11) Αλλαζ-Μαξίαο 
θήθα ηνπ Κσλζηαληίλνπ ην πνζόλ ησλ επηά ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ εμήληα νθηώ (7568) επξώ  12) Αξρνληίαο Σδίηδεξα 
ηνπ Κσλζηαληίλνπ  ην πνζόλ ησλ δύν ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ζαξάληα (2640) επξώ  . 
 
 

Με βάζε ηα αλσηέξσ παξαθαιώ ην Γηνηθεηηθό  πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

                                                      ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
                                                            

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ   
   ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ ΟΜΟΦΧΝΑ 
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Δγθξίλεη ηελ  πιεξσκή ζηηο : 1).Μαθαληάζε Κσλζηαληίλα ηνπ Αλαζηαζίνπ  ην πνζόλ ησλ νθηώ ρηιηάδσλ εμαθόζηα είθνζη 
ηεζζάξσλ επξώ (8624)  2)Γεσξγίαο Αιέμαλδξάθε ηνπ ηεθάλνπ ην πνζόλ ησλ έλδεθα ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ δέθα έμη 
(11.616) επξώ  3) ηακαηίλαο Διεπζεξίνπ ηνπ Γεσξγίνπ, ην πνζόλ ησλ πεληαθνζίσλ είθνζη νθηώ (528)επξώ   4) 
Υξπζνύιαο Εαθείξε ηνπ Αιεμάλδξνπ ην πνζόλ ησλ δύν ρηιηάδσλ εθαηό δώδεθα ( 2112) επξώ 5) Βαζηιηθήο Καξαιή ηνπ 
Γεκεηξίνπ ην πνζόλ ησλ πέληε ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδόληα ηεζζάξσλ (5984)επξώ  6) Δηξήλεο Κνληνβά ηνπ 
Ισάλλε  ην πνζόλ ησλ δέθα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ εμήληα (10560) επξώ 7) Διέλε Μαλνύζνπ ηνπ Νηθνιάνπ ην πνζόλ 
ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ νγδόληα ηεζζάξσλ (1584) επξώ  8) Δπαλζίαο Μαζζαιή ηνπ Γεκνζζέλε ην πνζόλ ησλ επηά 
ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ εμήληα νθηώ (7568) επξώ  9) Διέλεο Μαραίξα ηνπ Δπζπκίνπ ην πνζόλ ησλ πέληε ρηιηάδσλ 
εμαθνζίσλ ηξηάληα δύν (5632) επξώ  10) Δπαγγειίαο Πιάρνπ –Γεκνξάγθα ηνπ Βαζηιείνπ ην πνζόλ ησλ ελλέα ρηιηάδσλ 
πεληαθνζίσλ ηεζζάξσλ (9504) επξώ  11) Αλλαζ-Μαξίαο θήθα ηνπ Κσλζηαληίλνπ ην πνζόλ ησλ επηά ρηιηάδσλ 
πεληαθνζίσλ εμήληα νθηώ (7568) επξώ  12) Αξρνληίαο Σδίηδεξα ηνπ Κσλζηαληίλνπ  ην πνζόλ ησλ δύν ρηιηάδσλ 
εμαθνζίσλ ζαξάληα (2640) επξώ  . 
 
 
Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ε Πξόεδξνο θήξπμε ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.                                                     ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

  ΛΑΒΓΑ ΔΛΔΝΖ 

          ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από ην πξαθηηθό ηεο 7 εο πλεδξίαζεο 
Σνπ Γηνηθ. πκβνπιίνπ Σεο 29.3.2013 
 
           Φηινζέε   29.3.2013 
                 Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ 
 
 
                ΛΑΒΓΑ ΔΛΔΝΖ 


