ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
⎯⎯
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Γραφείο Οικ. Επιτροπής
⎯⎯

Νέα Φιλαδέλφεια

24/5/2011

Αριθ. Πρωτ. : 6075

Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληρ.
: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.
: 213-2049035
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος
Αριθ. Απόφασης : 50/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της
αναίρεσης κατά της αριθ. 321/2011 απόφασης
του πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(υπόθεση αγωγής Αικ. Αλαφτεκίν κλπ. κατά
πρώην Δήμου Νέας Χαλκηδόνας)».
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνισμού
Διασποράς (Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2) σήμερα στις 23 του μήνα Μαΐου του
έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την
υπ΄αριθ. 5722/10/19-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ.
Χαράλαμπου Μπόβου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού
υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Β΄.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Μπόβος Χαράλαμπος, Πρόεδρος
2) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος
Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος. 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Νικολόπουλος Φώτιος
και 5) Παπαλουκά Ευτυχία, μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 2) Σιμιγδαλά Ειρήνη 3) Κόντος Σταύρος
και 4) Βαλασσάς Βεργής.
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του τρίτου των
ανωτέρω προσήλθε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν.
3852/10 («Καλλικράτης») το αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ.
Πλάτανος Ελευθέριος.
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Στις 29.4.2011 μας κοινοποιήθηκε η 321/2011 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών μετά από έφεση του πρώην Δήμου Νέας Χαλκηδόνας
και αντέφεση των αντιδίκων ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΑΦΤΕΚΙΝ κ.λπ κατά της αριθμ.
728/2007 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας που είχε
εκδοθεί επί της από 29.3.2007 και με αύξοντα αριθμό καταθέσεως 83/2007
αγωγής των αντιδίκων κατά του πρώην Δήμου Νέας Χαλκηδόνας.
Με την απόφαση αυτή έγινε δεκτή κατ’ ουσίαν η έφεση, απερρίφθη κατ’
ουσίαν η αντέφεση, εξαφανίσθηκε η αριθμ. 728/2007 οριστική απόφαση του
Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας, κρατήθηκε η αριθμ. 83/2007 αγωγή και όχι η η
165/2006 που εκ παραδρομής αναφέρεται, η οποία αγωγή έγινε εν μέρει
δεκτή και υποχρεώθηκε ο πρώην Δήμος Νέας Χαλκηδόνας να καταβάλει σε
κάθε ένα εκ των εναγόντων το ποσό των 972,70 ευρώ με το νόμιμο τόκο από
την επομένη της επιδόσεως της αγωγής , συμψηφίσθηκαν δε τα δικαστικά
έξοδα και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας.
Όπως μας γνωρίζει ο δικηγόρος του Δήμου με την υπ΄αριθ. πρωτ. 5770/2011
Γνωμοδότησή του που είναι υποχρεωτική από το Νόμο στη λήψη απόφασης
από την Οικονομική Επιτροπή υποχρεούμαστε με βάση το άρθρο 72 παρ. 1
εδαφιο ιγ΄ του νόμου 3852/2010 και παρ.2 να ασκήσουμε κατά της
ανωτέρω απόφασης εμπρόθεσμα Αίτηση Αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου
Πάγου κατά της αριθμ. 321/2011 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, αφού προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις κάθε μορφής,
περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από

την άσκηση των ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η
κατάργηση δίκης.
Κατόπιν τούτων εισηγούμαι την άσκηση αναίρεσης κατά της ανωτέρω
απόφασης.
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 10/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις
του άρθρου 72 παρ. 1ιγ και 2 του Ν. 3852/10, την αριθ. πρωτ. 5770/2011
Γνωμοδότηση του Νομ. Συμβούλου και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα
στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Εγκρίνει την άσκηση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου (Αρείου Πάγου) του
ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της αριθ. 321/2011 απόφασης του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και κατά Αλαφτεκίν Αικατερίνης και
λοιπών (αγωγή αυτών κατά πρώην Δήμου Νέας Χαλκηδόνας), δίδοντας την
σχετική εντολή στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κ. Μενέλαο
Παπαδημητρίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 50/2011
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου
Ελένη Σούλα

ΤΑ ΜΕΛΗ

