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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό 19/24-05-2022 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  106/2022         
 
 
 
 
Στη Μύκονο σήμερα την 24η του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας 
Τρίτη και ώρα 17:30 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά την από 20/05/2022 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής  κου Κωνσταντίνου Π. Κουκά, Δημάρχου Μυκόνου, η οποία 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3852/10 άρθρο 75. 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
συμμετείχαν τα έξι (6) μέλη:  
 
Παρόντες:                   

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος  
2. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Αντιπρόεδρος 
3. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
5. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
6. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
Απόντες:  

1. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ (δικαιολ. απών) 
 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 
μελών της Ο.Ε τα εξής: 
 

• Την από 18/05/2022 αίτηση (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα 
προσωρινής διαταγής), με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 47624/2022 και Ειδικό 
Αριθμό Κατάθεσης 5150/2022 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, των 
υπαλλήλων του Δήμου Μυκόνου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 
Τσαούση Μαρίας του Ξενοφώντος, Κουτσούκου Ιωάννη του Φραντζέσκου, 
Ζουγανέλη Σοφίας του Κωνσταντίνου, Ιωαννίδου Ελένης του Βασιλείου, 
Κανατούλα Ευσταθίας του Εμπεδοκλέους, Παπουτσή Σοφίας του Ζήσου. 
 

• Την υπ’ αριθμ. 7940/24-05-2022 εισήγηση της Δικηγόρου του Δήμου Μυκόνου 
κας Μάρθας Φρούντζου, η οποία αναφέρει τα εξής: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Περί αποδοχής ή μη 
αιτήματος για έκδοση προσωρινής διαταγής 
που εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών. 
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ΠΡΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Εισήγηση  
Σχετικό : η με Γενικό αρ. κατάθεσης 47624/2022 και ειδικό αρ. κατάθεσης 5150/2022 
αίτηση , εκκρεμούσα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών . 
 
Με την ως άνω υπό δίκην αίτηση , η συζήτηση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών ,  ζητείται από τους αιτούντες για τους ειδικότερους λόγους που 
ειδικότερα εκεί εκτίθενται , να εκδοθεί απόφαση που να υποχρεώνει τον καθ’ ού Δήμο να 
ανεχθεί  την εργασία των αιτούντων . 
Ανεξάρτητα από την νομική βάση και τις διατάξεις στις οποίες εδράζεται η υπό δίκην αίτηση , 
τα οποία άπτονται ζητημάτων ( ουσιαστικών και νομικών ) που θα κριθούν από το Μονομελές 
πρωτοδικείο Αθηνών , δίδεται η δυνατότητα στον καθ’ ού Δήμο να εκφράσει την γνώμη του 
και να αποφασίσει :  (α) Περί της αναγκαιότητας να συνεχίσουν οι αιτούντες να παράσχουν 
την εργασία τους , (β) περί των λόγων για τους οποίους κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη η 
συνέχιση της εργασίας τους , (γ) να εξειδικεύσει εάν η εργασία των αιτούντων καλύπτει πάγιες 
λειτουργικές ανάγκες του Δήμου , (δ)  εάν η συνέχιση της εργασίας τους είναι απαραίτητη και 
επιβεβλημένη , λόγω των πραγματικών συνθηκών για την εύρυθμη λειτουργία των 
υπηρεσιών του . 
Στο πλαίσιο αυτό , η λήψη απόφασης περί συνομολόγησης της υπό δίκην αιτήσεως για 
ζητήματα που άπτονται και διασφαλίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών του καθ’ ού Δήμου  
δεν προσκρούσει σε διάταξη νόμου , λαμβάνοντας υπόψη ότι : (α) Η υπό δίκην αίτηση 
θα κριθεί από το Δικαστήριο ως προς  την νομική και πραγματική βάση της , (β) η κρίση του 
Δικαστηρίου ουδόλως επηρεάζεται από την απόφαση του Δήμου , (γ) η απόφαση του Δήμου 
δεν δεσμεύει τον Δικαστή . 
 
 Μύκονος 24/05/2022 
Η Δικηγόρος του Δήμου  
Μάρθα Φρούντζου   
 
 

• Την υπ’ αριθ. 7948/24-05-2022 βεβαίωση του Γενικού  Γραμματέα του Δήμου 
Μυκόνου κου Δημητρίου Τζάνου, με την οποία βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω 
υπάλληλοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου Μυκόνου. 

 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και: 

 
1. Τις διατάξεις του ν.3463/2006. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018), όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρ.14 του Ν. 4625/2019  
3. Την με αριθ. Α.Π.: 2370/19-01-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου με θέμα: «Επικύρωση της υπ’ αριθ. 2/2022 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μυκόνου περί συγκρότησης και εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής από 09-01-2022 έως 31-12-
2023». 

4. Την υπ’ αριθ. 325Α/2021 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων. 
5. Την υπ’ αριθ. 9/2022 απόφαση της ΟΕ περί εκλογής Αντιπροέδρου της Ο.Ε 
6. Την υπ΄αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/205/οικ.6325/18.04.2022 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021. 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 298 ΚΠολΔ. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 
 

 
Α.  Συνομολογεί και αποδέχεται κατ΄άρθρο 298 ΚΠολΔ την από 18-05-2022 αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων με ΓΑΚ: 47624/2022 και ΕΑΚ: 5150/2022 έξι (6) στο σύνολο 
εργαζομένων, κατά α/α 1) Τσαούση Μαρίας του Ξενοφώντος, 2) Κουτσούκου 
Ιωάννη του Φραντζέσκου, 3) Ζουγανέλη Σοφίας του Κωνσταντίνου, 4) Ιωαννίδου 
Ελένης του Βασιλείου, 5) Κανατούλα Ευσταθίας του Εμπεδοκλέους και 6)  
Παπουτσή Σοφίας του Ζήσου. κατά του Δήμου Μυκόνου καθώς και το περιεχόμενο 
στην ως άνω αίτηση Αίτημα Προσωρινής Διαταγής, όπως αυτό αναφέρεται στο 
αιτητικό αυτής, η οποία συζητείται την 26-05-2022 και σε κάθε μετ΄ αναβολή  
δικάσιμο  στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών α. λόγω άμεσου κινδύνου για την 
κατά α/α (6) από αυτούς, της οποίας η σύμβαση έχει λήξει στις 17-04-2022 και β. 
λόγω επικείμενου κινδύνου για τους λοιπούς εργαζομένους, των οποίων οι 
συμβάσεις λήγουν την 31-05-2022. 
 
Β.  Αποδέχεται παρέκταση της δίκης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (άρθρο 
42 ΚΠολΔ). 
 
Γ.  Εξουσιοδοτεί τον δικηγόρο Αθηνών Ορφέα Ι. Ραπτάκη με ΑΜ/ΔΣΑ 39276, να 
παραστεί κατά τη συζήτηση της αίτησης της προσωρινής διαταγής των ως άνω 
αναφερομένων εργαζομένων την 30-05-2022 και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο, 
καθώς και στη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων κατά τη δικάσιμο που θα 
οριστεί και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο και να αποδεχθούν αυτές κατ΄ άρθρο 298 
ΚΠολΔ κατά τα ανωτέρω. 
 
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 106/2022. 
 
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                              ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
                                                                              ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
                                                                              ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                                               
          
 
            Ακριβές αντίγραφο                              
          Μύκονος, 24/05/2022                               
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
                
          

         

 

        Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 
 


