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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 19/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 104/2014                                  
 
                                                                                             
                                                                                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως 
κατά α) της υπ’αριθ. 18950/2013 απόφασης 
του 24ου Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών(Β΄Σύνθεση) που αφορά 
την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία « 
Τ.Ε.Μ.Α.Κ  Ανώνυμος Εταιρία Υδραυλικού 
Εξοπλισμού» και β) κατά της αριθ. 1758/2014 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών που αφορά την από 9.11.2010 αγωγή 
του αντιδίκου υπαλλήλου Ελευθερίου 
Αντωνούλη κατά του Δήμου». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 1 του μήνα Ιουλίου του έτους 2014, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 11699/16/27-



6-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, 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 Δ΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος  2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Τάφας Ηλίας  4) 
Καβακοπούλου Αγανίκη  και 5) Κουτσάκης Μιχαήλ,  μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Πλάτανος Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος   2) Παΐδας Αδαμάντιος 3)  Κόντος 

Σταύρος  και  4) Πολίτης Σταύρος 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας τις αριθ. πρωτ. 11501/24-6-2014 και 11502/24-6-2014 
Γνωμοδοτήσεις του Νομ. Συμβούλου του Δήμου κ. Μεν. Παπαδημητρίου επί 
των δύο θεμάτων:  
 
Α) 
 

                                      ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
 
     Στις 13.5.2014 παρέλαβα την αριθμ. 18950/2013 απόφαση του 24ου 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών(Β΄Σύνθεση) αφορώσα 
την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία « Τ.Ε.Μ.Α.Κ  Ανώνυμος Εταιρία 
Υδραυλικού Εξοπλισμού». 

    Με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 10407/2014 έγγραφό μου – ανωτέρω β΄ 
σχετικό που σας απευθύνθηκε ζητήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
στοιχεία και απόψεις προκειμένου να εισαχθεί το θέμα στην Οικονομική 
Επιτροπή για την άσκηση ή μη εφέσεως πλην όμως μέχρι σήμερα δεν 
περιήλθαν σε εμάς τα αιτούμενα στοιχεία και οι εν λόγω απόψεις. 

 
 
 
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδ. ιγ΄ του Ν. 3852/2010 

ορίζεται ότι: «Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των 
ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων». 
 Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του άνω Ν. 3852/2010 
ορίζεται ότι: «2. Για τις περιπτώσεις ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου 



η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου η ανυπαρξία της 
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης». 
 Επειδή οι κείμενες διατάξεις επιβάλλουν την άσκηση της 
προαναφερόμενης Εφέσεως,  ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου παρακαλώ 
να μου χορηγήσετε εξουσιοδότηση προς τούτο, προκειμένου να προβώ στις 
δικές μου ενέργειες. 
 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την 
ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα σ’ εμένα το Δικηγόρο με πάγια αντιμισθία 
του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος Μενέλαο Παπαδημητρίου καθώς και 
στους συναδέλφους κ.κ. Ζαμπέτα Δρόσου και Χρυσόστομο Χήτο-Κιάμο 
προκειμένου να ασκήσουμε κατά μόνας ή από κοινού ενώπιον του αρμοδίου 
Διοικητικού Δικαστηρίου το ένδικο μέσο της Εφέσεως κατά της 
προαναφερόμενης υπ’αριθ. 18950/2013 απόφασης του 24ου Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών(Β΄Σύνθεση) αφορώσας την ανώνυμη 
εταιρία με την επωνυμία « Τ.Ε.Μ.Α.Κ  Ανώνυμος Εταιρία Υδραυλικού 
Εξοπλισμού», προασπίζοντας έτσι τα συμφέροντα του Δήμου και να 
παρασταθώ σε δικάσιμο που θα οριστεί ή σε όποια τυχόν αναβολή αυτής. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να διαβιβάσουν στη Γραμματεία της 
Οικονομικής Επιτροπής τα σχετικά έγγραφα και τις απόψεις τους ώστε 
αυτά να ληφθούν υπόψη από την Οικονομική Επιτροπή κατά τη 
συζήτηση και λήψη αποφάσεως και εν συνεχεία να παραδοθούν στη 
Νομική Υπηρεσία για την επιβοήθηση του έργου της. Και τούτο γιατί 
πλησιάζει ο χρόνος παρόδου των 60 ημερών για την άσκηση της 
εφέσεως (καταληκτική ημερομηνία η 6/ 7/2014). 
 
 
Β) 
 

                                      ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
 
     Στις 23.6.2014 παρέλαβα την αριθμ. 1758/2014 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αφορώσα την από 9.11.2010 αγωγή 
του αντιδίκου υπαλλήλου Ελευθερίου Αντωνούλη κατά του Δήμου με την 
οποία απόφαση έγινε δεκτή η αγωγή του – αναγνωρίσθηκε η ακυρότητα 
της από 25.10.2010 καταγγελίας συμβάσεως εργασίας εκ μέρους του 
εναγομένου Δήμου και υποχρεώνεται ο εναγόμενος Δήμος να καταβάλει 
στον ενάγοντα υπάλληλο το συνολικό ποσόν των έξι χιλιάδων εξακοσίων 
εξήντα έξι (6.666) ευρώ νομιμοτόκως από τότε που κάθε επί μέρους 
κονδύλιο κατέστη απαιτητό, καταδικάζει δε τον εναγόμενο Δήμο στα 
δικαστικά έξοδα του ενάγοντος ποσού 343 ευρώ.  

Αντίγραφο της εν λόγω αποφάσεως, η οποία κοινοποιήθηκε δια 
δικαστικού επιμελητού στις 20.6.2014, σας διαβιβάζεται για να 
λάβετε γνώση και για τις νόμιμες ενέργειες. 

     
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδ. ιγ΄ του Ν. 3852/2010 

ορίζεται ότι: «Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των 
ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων». 
 Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του άνω Ν. 3852/2010 
ορίζεται ότι: «2. Για τις περιπτώσεις ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου 
η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου η ανυπαρξία της 
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης . 



 
Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, 
περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση 
από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός 
και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό 
ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. ». 
 Επειδή οι κείμενες διατάξεις επιβάλλουν την άσκηση της 
προαναφερόμενης Εφέσεως,  ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου παρακαλώ 
να μου χορηγήσετε εξουσιοδότηση προς τούτο, προκειμένου να προβώ στις 
δικές μου ενέργειες. 
 
     Επειδή ζητούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία και απόψεις 
προκειμένου να εισαχθεί το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για την άσκηση ή 
μη εφέσεως. 
 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την 
ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα σ’ εμένα το Δικηγόρο με πάγια αντιμισθία 
του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος Μενέλαο Παπαδημητρίου καθώς και 
στους συναδέλφους κ.κ. Ζαμπέτα Δρόσου και Χρυσόστομο Χήτο-Κιάμο 
προκειμένου να ασκήσουμε κατά μόνας ή από κοινού ενώπιον του αρμοδίου 
Διοικητικού Δικαστηρίου το ένδικο μέσο της Εφέσεως κατά της 
προαναφερόμενης αποφάσεως προασπίζοντας έτσι τα συμφέροντα του 
Δήμου και να παρασταθώ σε δικάσιμο που θα οριστεί ή σε όποια τυχόν 
αναβολή αυτής. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να διαβιβάσουν στη Νομική 
Υπηρεσία άλλως στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής τα 
σχετικά έγγραφα και τις απόψεις τους εγκαίρως ώστε αυτά να ληφθούν 
υπόψη από την Οικονομική Επιτροπή κατά τη συζήτηση και λήψη 
αποφάσεως και εν συνεχεία να παραδοθούν στη Νομική Υπηρεσία για 
την επιβοήθηση του έργου της. Και τούτο γιατί ο χρόνος για την άσκηση 
της εφέσεως είναι τριάντα (30) ημερών από της κοινοποιήσεως αυτής [ 
η κοινοποίηση έγινε στις 20.6.2014]. 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 19/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της τις δύο επιμέρους εισηγήσεις του κ. 
Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ιγ και 2 του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης») και όλα τα σχετικά με τις υποθέσεις έγγραφα 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα 

 
Α) 
 
Εγκρίνει την χορήγηση ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στον Δικηγόρο 
με πάγια αντιμισθία του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος κ. Μενέλαο 
Παπαδημητρίου καθώς και στους συναδέλφους του της Νομικής Υπηρεσίας 
του Δήμου κ.κ. Ζαμπέτα Δρόσου και Χρυσόστομο Χήτο-Κιάμο προκειμένου να 
ασκήσουν κατά μόνας ή από κοινού ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου το 



ένδικο μέσο της Εφέσεως κατά της υπ’αριθ. 18950/2013 απόφασης του 24ου 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Β΄ Σύνθεση) που αφορά την 
ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Τ.Ε.Μ.Α.Κ  Ανώνυμος Εταιρία Υδραυλικού 
Εξοπλισμού», προασπίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου καθώς και να 
παρασταθούν σε δικάσιμο που θα οριστεί ή σε όποια τυχόν αναβολή αυτής. 
 
Β) 
 
Εγκρίνει την χορήγηση ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στον Δικηγόρο 
με πάγια αντιμισθία του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος κ. Μενέλαο 
Παπαδημητρίου καθώς και στους συναδέλφους του της Νομικής Υπηρεσίας 
του Δήμου κ.κ. Ζαμπέτα Δρόσου και Χρυσόστομο Χήτο-Κιάμο προκειμένου να 
ασκήσουν κατά μόνας ή από κοινού ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου το 
ένδικο μέσο της Εφέσεως κατά της αριθ. 1758/2014 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά την από 9.11.2010 αγωγή του 
αντιδίκου υπαλλήλου Ελευθερίου Αντωνούλη κατά του Δήμου, 
προασπίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου καθώς και να παρασταθούν σε 
δικάσιμο που θα οριστεί ή σε όποια τυχόν αναβολή αυτής. 
 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 104/2014 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
 

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

             Λεβαντή Εμμανολία 
 
 

Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
5. Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
6. Τμήμα Ταμείου 
7. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

 
 


