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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 21/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 110/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση του ήδη ασκηθέντος ενδίκου μέσου της 
εφέσεως κατά της αριθ. 633/2011 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας (υπόθεση υπαλλήλων 
Ι.Γκανή και Θ.Κουρκούτα για μισθολογικές 
διαφορές), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 
παρ. 2 του Ν. 3852/10». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 1 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2012, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε  έκτακτη Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 13143/20/31-10-
2012 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 παρ. 6 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) Μπόβος Χαράλαμπος, Πρόεδρος  2) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος, 
Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 5) 
Νικολόπουλος Φώτιος 6) Σιμιγδαλά Ειρήνη και 7) Παπαλουκά Ευτυχία, μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Κόντος Σταύρος                             2) Βαλασσάς Βεργής 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου των ανωτέρω 
παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης»), το αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Πλάτανος 
Ελευθέριος. 
 

• Ο κ. Χ.Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος απεχώρησε από τη Συνεδρίαση, μετά 
την ψηφοφορία επί του κατεπείγοντος ή μη των θεμάτων. 

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο ομόφωνα η Ο.Ε., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10 συμφώνησε να 
συζητηθεί, ως κατεπείγον είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας το αριθ. πρωτ. 12234/10-10-2012 Ενημερωτικό Σημείωμα του Νομ. 
Συμβούλου του Δήμου κ. Μ.Παπαδημητρίου επί του θέματος :  
 

 
                                   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΘΕΜΑ : Η 633/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας υπέρ των αντιδίκων - 

εναγόντων ΓΚΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ και ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΘΕΟΦΑΝΗ σχετική με 

την από 22.9.2009 αγωγή τους.   

       --------------------------------------…..------------------------------------- 
 
   Αξιότιμη Κυρία Δήμαρχε, 
                                           στις 9.11.2011 εκδικάσθηκε στο Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας 
η από 22.9.2009 αγωγή των αντιδίκων - εναγόντων ΓΚΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ και 
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΘΕΟΦΑΝΗ (υπαλλήλων) μετά από κλήση κατά του Δήμου μας 
και γενομένης δεκτής της αγωγής του για την καταβολή της παροχής των 176 ευρώ 
επιδικάσθηκε να καταβάλουμε νομιμοτόκως και με το νόμιμο τόκο υπερημερίας 
επί του ισχύοντος επιτοκίου και όχι με το επιτόκιο  του 6% του δημοσίου από 
της επιδόσεως της αγωγής έως εξοφλήσεως εις τον ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΑΝΗ το ποσόν 



των 2.552,00 ευρώ και εις τον ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ το ποσόν των 
11.968,00 ευρώ συν δικαστική δαπάνη 100 ευρώ.   
     Για την άσκηση ή όχι εφέσεως κατά της 633/2011 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου 
Ν. Ιωνίας επάγομαι τα ακόλουθα, ήτοι: 

[         
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1γ   του  Ν. 3852/10  [Καλλικράτης] 

ορίζεται ότι : <  Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των 
ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων >.  

 
Περαιτέρω εις την παρ. 2 του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι : <  Για τις 

περιπτώσεις ιβ΄, 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. >. 

     
      
     Κατά τη γνώμη μου το ένδικο μέσον της εφέσεως είναι αμφίβολο αν θα    
ευδοκιμήσει. Υπάρχει βέβαια Νομολογία αμφιλεγόμενη μεταξύ των 
Πολιτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων για διάφορες ειδικότητες εργαζομένων.  
     Ο Δήμος όμως έχει την υποχρέωση της άσκησης του ενδίκου μέσου της  
Εφέσεως κατά της αποφάσεως 633/2011 του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας  
αφού το ζήτημα δεν έχει κριθεί ad hoc με απόφαση Ανωτάτου 
Δικαστηρίου(άρθρο 72παρ.2 ν. 3852/2010). 
     Επομένως και επειδή μόνο η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 παρ.1 

          περ. ιγ του ν. 3852/2010) έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να  
          αποφασίσει αν θα ασκηθεί ή όχι έφεση κατά της 633/2011  

αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας, παρακαλώ να λάβετε 
σχετική τοιαύτη ώστε σε περίπτωση αποφάσεως περί ασκήσεως 
να καταθέσω το σχετικό ένδικο μέσον της εφέσεως ενώπιον του  
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εμπρόθεσμα (εντός της  
προθεσμίας των 30 ημερών από την επομένη της  κοινοποιήσεως) ήτοι 
να την ασκήσω έως 13.10.2012. 
     Εν προκειμένω και επειδή υπάρχει θέμα παρέλευσης της προθεσμίας 
κατάθεσης της εφέσως και λόγω του κατεπείγοντος σας παρακαλώ κα 
ΔΗΜΑΡΧΕ με απόφασή σας να μου δοθεί η εντολή και εξουσιοδότηση 
κατάθεσης της εν λόγω εφέσεως και στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με 
απόφασή της να εγκρίνει την ως άνω εξουσιοδότησή σας. 
 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο 
αριθ. 21/2012 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 58 παρ. 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, λόγω του κατεπείγοντος της υπόθεσης και προς αποτροπή  ζημίας των 
συμφερόντων του Δήμου τις ενέργειες που ήδη έγιναν για λογαριασμό του από τον 
δικηγόρο του κ. Μ.Παπαδημητρίου, κατόπιν εντολής της κας Δημάρχου, και που 
αφορούν την άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της αριθ. 633/2011 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας (υπόθεση υπαλλήλων Ι.Γκανή και 
Θ.Κουρκούτα για μισθολογικές διαφορές). 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 110/2012 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

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

             Αβραμίκου Αναστασία 
 

 
Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Νομική Υπηρεσία 
2. Γραφείο Δημάρχου 
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
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