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Νέα Φιλαδέλφεια    20/5/2015

Αριθ. Πρωτ. : 10187

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων του Δήμου &
Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής


Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος
Τηλ. :  213-2049028-029
Fax :  213-2049006

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 : 107/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης
ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της αριθ.
7105/2013 απόφασης του Εφετείου Αθηνών
(υπόθεση αγωγής Φ.Κρομμύδα κατά πρώην
Δ.Ν.Φ.  για εργατικό ατύχημα)».

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΄.
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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 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 8617/20-4-2015 εισήγηση του Νομ.
Συμβούλου του Δήμου κ. Χ.Χήτου-Κιάμου επί του θέματος:

ΘΕΜΑ: «Ενημερωτικό Σημείωμα – Κοινοποίηση Αποφάσεως - Γνώμη»

Επί της από 1-12-2008 με ΓΑΚ 226643/08 αγωγής της Φωτεινής
Κρομμύδα του Δημητρίου, υπαλλήλου του Δήμου κατά του πρώην Δήμου Ν.
Φιλαδέλφειας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία
Εργατικών Διαφορών), το εν λόγω Δικαστήριο, συζητήσεως γενομένης στις
17-2-2010 εξέδωσε την υπ’ αριθ. 2435/2010 απόφασή του με την οποία
απέρριψε την ως άνω αγωγή.

Η κ. Κρεμμύδα ήσκησε ενώπιον του Εφετείου Αθηνών την από 28-11-
2011 με αριθ. καταθ. 3589/2012 έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 2435/2010
οριστικής αποφάσεως του Μον. Πρωτ. Αθηνών.
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Η εν λόγω έφεση συζητήθηκε στις 16-4-2013 και το Δικαστήριο
εξέδωσε την υπ’ αριθ. 7105/29-11-2013 απόφασή του, η οποία ακόμη μέχρι
σήμερα δεν έχει καθαρογραφεί.

Αντίγραφο της ως άνω αποφάσεως έλαβα στις 23-4-2015 και Σας
κοινοποιώ προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την
άσκηση ή μη αιτήσεως αναιρέσεως της ως άνω αποφάσεως του Εφετείου
ενώπιον του Αρείου Πάγου.

Επειδή η εν λόγω αναίρεση θα πρέπει να ασκηθεί σε προθεσμία τριών
(3) ετών από της δημοσιεύσεως, ήτοι μέχρι τις 28-11-2016 αφού εισέτι δεν
μας κοινοποιήθηκε από την αντίδικο καθαρογραμμένη και επικυρωμένη η ως
άνω απόφαση.

Προκειμένου να κατατεθεί ή μη η ως άνω αναίρεση απαιτείται απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής.

Με την εν λόγω απόφαση (7105/2013) το Εφετείο αναγνωρίζει την
υποχρέωση του Δήμου να καταβάλει στην ενάγουσα Φωτεινή Κρομμύδα το
ποσό των 3.000,00 € για την αποκατάσταση της ηθικής της βλάβης που έχει
υποστεί από το στο ιστορικό της αγωγής αναφερόμενο ατύχημα με το νόμιμο
τόκο από την επίδοση της αγωγής καθώς και την καταβολή 350,00 € για
δικαστική δαπάνη των δύο βαθμών δικαιοδοσίας.

Σημειώνουμε ότι η κ. Φωτεινή Κρομμύδα με την αγωγή της ζητούσε να
της καταβάλει ο Δήμος για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης το ποσό των
250.000,00 €.

Φρονούμε ότι επειδή η εν λόγω υπόθεση αφορά εργατική διαφορά και
το ποσό της ηθικής βλάβης επαφίεται στην κρίση του Δικαστηρίου η αναίρεση
που θα ασκηθεί δεν θα ευδοκιμήσει ει μη μόνον θα επιφέρει περαιτέρω
οικονομική ζημία στο Δήμο, αφού θα προστεθούν τόκοι και δικαστικά έξοδα,
δεδομένου ότι ο Άρειος Πάγος δεν μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης αλλά
εξετάζει το νομικό πλαίσιο της όλης διαδικασίας.

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 κατά πλειοψηφία
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Εγκρίνει την μη άσκηση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου
Πάγου κατά της αριθ. 7105/2013 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (υπόθεση
αγωγής Φ.Κρομμύδα κατά πρώην Δ.Ν.Φ.  για εργατικό ατύχημα), αφού,
σύμφωνα και με τη γνώμη της Νομ. Υπηρεσίας του Δήμου, επειδή η εν λόγω
υπόθεση αφορά εργατική διαφορά και το ποσό της ηθικής βλάβης επαφίεται
στην κρίση του Δικαστηρίου, η αναίρεση που θα ασκηθεί κρίνεται ότι δεν θα
ευδοκιμήσει, ει μη μόνον θα επιφέρει περαιτέρω οικονομική ζημία στο Δήμο,
αφού θα προστεθούν τόκοι και δικαστικά έξοδα, και με δεδομένο ότι ο Άρειος
Πάγος δεν μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης αλλά εξετάζει το νομικό πλαίσιο
της όλης διαδικασίας. Επισημαίνεται επίσης ότι το επιδικασθέν στην ενάγουσα
ποσό είναι κατά πολύ μικρότερο από αυτό που η ίδια με την αγωγή της
ζητούσε να της καταβάλει ο Δήμος για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης
(250.000,00 €).

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν οι κ.κ. Α.Κόντος,
Λ.Γεωργαμλής και Γ.Αράπογλου, οι οποίοι απείχαν από την
διεξαχθείσα ψηφοφορία.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 107/2015
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. Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού
7. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
8. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής

Μέριμνας
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