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Η Επζαιία Αζπηώηε αξρηθώο είρε εγείξεη ελώπηνλ ηνπ Εηξελνδηθείνπ Χαιαλδξίνπ ηε κε 

αξηζκ. 155/2010 αγσγή ζηξεθόκελε θαηά ηνπ Δήκνπ Νένπ Ψπρηθνύ. Σ’ απηήλ ηζρπξηδόηαλ όηη 
ν ελαγόκελνο Δήκνο νπρί     λνκίκσο αξλήζεθε λα ηελ πξνζιάβεη κε 18κελε ζύκβαζε   

εξγαζίαο κεξηθήο απαζρόιεζεο, πξνζιαβώλ άιινλ αλη’ απηήο θαη δεηνύζε ηηο απνδνρέο ηνπ 

18κήλνπ, αλεξρόκελεο θαη’ απηήλ ζε 10.800 €, επηπιένλ 1.000 € γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε 
γηα εζηθή βιάβε θαη ηελ απαγγειία πξνζσπηθήο θξαηήζεσο ηνπ λόκηκνπ εθπξόζσπνπ ηνπ 

Δήκνπ (πνπ ζεκεησηένλ θαη’ ην άξζξν 58 παξ. παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010 είλαη ν Δήκαξρνο), 
σο κέζνλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ηεο εθδηζεζνκέλεο επί ηεο αγσγήο απηήο απνθάζεσο.  

Αξρηθή δηθάζηκνο ηεο αγσγήο απηήο είρε νξηζηεί ε 17-6-2010, νπόηε αλεβιήζε γηα ηελ 27-1-
2011, νπόηε πάιη αλεβιήζε γηα ηηο 15-12-2011. Η  Οηθνλνκηθή Επηηξνπή κε ηελ απόθαζή ηεο 

11/11-2-2011 αλέζεζε ζην δηθεγόξν Κσλζηαληίλν Μπνπξηδάια λα παξαζηεί γηα ην Δήκν ηε 

15-12-2011 ζην Εηξελνδηθείν Χαιαλδξίνπ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο παξαπάλσ αγσγήο θαη λα 
ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ηηο επ’ απηήο πξνηάζεηο ηνπ Δήκνπ. 

Τελ 11-3-2011 επηδόζεθε ζην Δήκν ε απεπζπλόκελε ζην Εηξελνδηθείν Χαιαλδξίνπ κε 
αξ. 139/2011 από 3-3-2011 λέα αγσγή ηεο  Επζαιίαο Αζπηώηε ζηξεθόκελε θαηά ηνπ Δήκνπ 

Φηινζέεο-Ψπρηθνύ, πνπ έρεη αθξηβώο όκνην  πεξηερόκελν κε ην ηεο αλαθεξόκελεο παξαπάλσ 

κε αξηζ. 155/2010 αγσγήο θαη ηα ίδηα κ’ απηήλ αηηήκαηα. Ηκεξνκελία ζπδεηήζεώο ηεο λέαο 
απηήο αγσγήο νξίζηεθε ε 14-4-2011 θαη κε απηήλ ε ελάγνπζα παξαηηήζεθε από ηνπ 

δηθνγξάθνπ ηεο σο άλσ κε αξηζκ. 155/2010 1εο  αγσγήο ηεο. 
 Ο  Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, ελόςεη ηνπ όηη κε ηελ σο άλσ κε αξηζκ. 

139/2011 λέα αγσγή θαηά ηνπ Δήκνπ Φηινζέεο-Ψπρηθνύ αλνίρζεθε άιιε δίθε, εηζεγείηαη 
λ’αλαηεζεί ζην δηθεγόξν Νηθόιαν Καξακαλιή λα παξαζηεί γηα ην Δήκν ζην Εηξελνδηθείν 

Χαιαλδξίνπ ηε 14-4-2011 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο κε αξηζκ. 139/2011 αγσγήο ηεο Επζαιίαο Αζπηώηε θαηά ηνπ Δήκνπ 
Φηινζέεο-Ψπρηθνύ θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Δήκνπ επί ηεο αγσγήο 

απηήο. 
 

         Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ην άξζξν 72 παξ. 1 πεξ. ηε’ ηνπ Ν. 

3852/2010 θαη ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηελ νπνία απνδέρεηαη  
 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 
 

 Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν Αζελώλ Νηθόιαν Καξακαλιή λα παξαζηεί γηα ην Δήκν ζην 

Εηξελνδηθείν Χαιαλδξίνπ ηε 14-4-2011 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή 
καηαίσζε δηθάζηκν θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο κε αξηζκ. 139/2011 αγσγήο ηεο Επζαιίαο Αζπηώηε 

θαηά ηνπ Δήκνπ θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Δήκνπ επί ηεο αγσγήο 
απηήο. 

 
  Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 29/11.     
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