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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 106/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου
της εφέσεως κατά της αριθ. 10851/2014
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών (υπόθεση αγωγής Αλ.Γρετζελιά κατά
Δήμου για καταβολή αμοιβής υπερωριακής
απασχόλησης)».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 19 του μήνα Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και
ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 9757/10/15-5-2015
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη
Βασιλόπουλου, 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) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Παπαλουκά Ευτυχία 4) Πρελορέντζος
Αρσένιος-Γεώργιος 5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 6) Γαβριηλίδης
Γαβριήλ 7) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 8)  Αράπογλου Γεώργιος
μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αντωνόπουλος Δημήτριος ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα
κλητεύθηκε. Αντ΄αυτού παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75
παρ. 2 του Ν. 3852/10, το  αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ.
Κουμαριανός Ευάγγελος, ο οποίος προσήλθε κατά τη διάρκεια της
συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ..

 Ο κ. Μ.Λάλος-Αναγνώστου προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ..

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 9602/12-5-2015 γνωμοδότηση του Νομ.
Συμβούλου του Δήμου κ. Χ.Χήτου-Κιάμου επί του θέματος:

ΘΕΜΑ: «Ενημερωτικό Σημείωμα – Χορήγηση ή μη εντολής –
εξουσιοδότησης από την Οικονομική Επιτροπή για άσκηση
εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 10851/2014 αποφάσεως του 19ου

Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών,
που εξεδόθη επί αγωγής της Αλεξάνδρας Γρετζελιά»

Στις 17-4-2015 κοινοποιήθηκε στο Δήμο και παρέλαβα στις 21-4-2015
η υπ’ αριθ. 10851/2014 απόφαση του 19ου Μονομελούς Τμήματος του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εξεδόθη μετά την συζήτηση στις
12-6-2014 αγωγής με ΓΑΚ: 48640/27-12-2007 της Αλεξάνδρας Γρετζελιά του
Χρήστου, κατοίκου Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Ταρσού, αρ. 9
συνταξιούχου υπαλλήλου του πρώην Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας, με την οποία
αναγνωρίζει την υποχρέωση στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος να
καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 4.938,50 € που αντιστοιχεί στην



αμοιβή για την υπερωριακή απασχόλησή της που παρείχε στο ΚΕΠ Ν.
Φιλαδέλφειας από 1-1-2005 έως 31-12-2006 νομιμοτόκως, με επιτόκιο 6%
ετησίως από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφληση. Συμψηφίζει δε τα
δικαστικά έξοδα ανάμεσα στους διαδίκους.

Από το άρθρο 92 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, προβλέπονται τα
εξής για την άσκηση εφέσεως κατά αποφάσεων πρώτου βαθμού των
Διοικητικών Δικαστηρίων:

«Άρθρο 92: Προσβαλλόμενες αποφάσεις: 1. Σε έφεση υπόκεινται οι
αποφάσεις που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό. 2. Δεν υπόκεινται σε έφεση
αποφάσεις που αφορούν σε χρηματικές διαφορές, αν το αντικείμενό τους δεν
υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Προκειμένου για
απαιτήσεις αμέσως ή εμμέσως ασφαλισμένων κατά των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και για απαιτήσεις για κάθε είδους αποδοχές
του προσωπικού γενικώς του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, το ανωτέρω όριο ορίζεται στο ποσό των τριών
χιλιάδων (3.000) ευρώ. Το αντικείμενο της διαφοράς προσδιορίζεται από το
αμφισβητούμενο με την έφεση ποσό. Αν αντικείμενο της διαφοράς είναι
περισσότερα αυτοτελή και διακεκριμένα μεταξύ τους ποσά, το εκκλητό κρίνεται
χωριστά ως προς καθένα από τα ποσά αυτά. Σε περίπτωση αντικειμενικής
σώρρευσης ενδίκων βοηθημάτων, συνάφειας προσβαλλόμενων πράξεων ή
παραλείψεων ή ομοδικίας, το αντικείμενο της διαφοράς κρίνεται χωριστά ως
προς κάθε ένδικο βοήθημα, συναφή πράξη ή παράλειψη ή ομόδικο, εκτός αν,
στην τελευταία περίπτωση, υπάρχει ενοχή σε ολόκληρο…».

Επειδή το επιδικασθέν ποσό εις την ενάγουσα είναι αυτό των 4.938,50
€, ήτοι υπερβαίνον του ποσού των 3.000,00 € που ορίζει το ως άνω άρθρο
στην παράγραφο 2 αυτού, έχει δε δικαίωμα ο Δήμος να ασκήσει κατ’
αυτής το ένδικο μέσο της εφέσεως, εντός εξήντα (60) ημερών από
επομένη της επιδόσεως, σύμφωνα με το άρθρο 94 § 1 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας, ήτοι μέχρι την 17η Ιουνίου 2015.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις περαιτέρω ενέργειές Σας,
η δε Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά περί της άσκησης ή μη της
εφέσεως.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεννόηση – συνεργασία, είμαστε στη
διάθεσή σας.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 10/2015 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις
του άρθρου 72 παρ. 1ιγ και 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και όλα τα
σχετικά με την υπόθεση έγγραφα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα



Εγκρίνει την χορήγηση ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στους
Δικηγόρους με πάγια αντιμισθία του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος κ.κ.
Ζ.Δρόσου, Μ.Παπαδημητρίου και Χ.Χήτο-Κιάμο προκειμένου να ασκήσουν,
ενεργούντες από κοινού ή χωριστά, και εντός της προβλεπόμενης
προθεσμίας [εξήντα (60) ημερών από επομένη της επιδόσεως] ενώπιον
παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής το ένδικο μέσο της Εφέσεως κατά
της αριθ. 10851/2014 απόφασης του 19ου Μονομελούς Τμήματος του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά αγωγή της Αλεξάνδρας
Γρετζελιά κατά του Δήμου για καταβολή αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης,
προασπίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου καθώς και να παρασταθούν σε
δικάσιμο που θα οριστεί ή σε όποια τυχόν αναβολή αυτής, καταθέτοντας προς
τούτο έγγραφα και υπομνήματα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 106/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

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

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
6. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
7. Τμήμα Μισθοδοσίας
8. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής

Μέριμνας


