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Νέα Φιλαδέλφεια    21-10-2013  
  
Αριθ. Πρωτ. : 14571/24-10-2013 

     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. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 122/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Ορθή Επανάληψη της αριθ. 56/2013 
απόφασης Ο.Ε. περί παραίτησης από του 
ήδη ασκηθέντος ενδίκου μέσου της 
εφέσεως κατά  της αριθ. 447/09 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας 
που αφορά αγωγή για την ειδική παροχή 
των 176 €» 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών)σήμερα στις 17 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 
2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.30 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 
13842/22/11-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεώργιου 
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 6) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος  3) 
Χατζηδάκη Μαρία 4) Καβακοπούλου Αγανίκη 5)  Τάφας Ηλίας και 6) 
Κουτσάκης Μιχαήλ, μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Παΐδας Αδαμάντιος      2) Κόντος Σταύρος  και 3) Πολίτης Σταύρος 
 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 
 

 Ο κ. Η.Τάφας απεχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και 
ψηφοφορία επί του 7ου θέματος της Η.Δ.. 
 

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 13769/10-10-2013 γνωμοδότηση της 
δικηγόρου του Δήμου κας Ζ.Δρόσου επί του θέματος :  
 

Προς  
Την  κα Δήμαρχο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος 
 
 
Επί του υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 13170/30-9-13 εγγράφου της Γενικής 

Γραμματέως  ΔΦΧ κας Κ. Αμπατζή προς την Νομική Υπηρεσία ΔΦΧ επιθυμώ 
να θέσω υπόψιν σας τα κάτωθι. 

 
Με το ανωτέρω υπ΄αριθμ. πρωτ.ΔΦΧ  13170/30-9-13 έγγραφο της, η 

Γενική  Γραμματέας ΔΦΧ διεβίβασε προς την  Νομική Υπηρεσία  ΔΦΧ τις 
υπ΄αριθμ. 55/13 και 56/13  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ΔΦΧ  και 
ζητεί να προβεί η Νομική Υπηρεσία στις δικές της  ενέργειες  <  για την 
παραίτηση  από τα ήδη ασκηθέντα ένδικα μέσα της εφέσεως κατά των 
υπ΄αριθμ. 228/10 και 447/09  αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας >. 

 



Ειδικώτερα    με την ανωτέρω υπ΄αριθμ. 56/13  απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής ΔΦΧ απεφασίσθη ομόφωνα :<…1.- Εγκρίνει την 
παραίτηση από του ήδη ασκηθέντος ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της 
υπ΄αριθμ. 447/09 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας που αφορά αγωγή 
Α. Κουζηνού κλπ. [ σύνολο 14  ενάγοντες] κατά του πρώην Δήμου 
Ν.Φιλ/φειας για την ειδική παροχή των  176 ευρώ κρίνοντας ότι η  υποστήριξη 
της ήδη ασκηθείσης εφέσεως δεν θα ευδοκιμήσει και ότι θα ζημιώσει τον Δήμο 
οικονομικά με τις παρατεταμένες  δίκες, προσθέτοντας στην απαίτηση των 
αιτούντων επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες όλων των βαθμών 
δικαιοδοσίας….> , ενώ με την υπ΄αριθμ. 55/13 απόφαση  της Οικονομικής 
Επιτροπής ΔΦΧ απεφασίσθη ομόφωνα :<…1.- Εγκρίνει την παραίτηση από 
του ήδη ασκηθέντος ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ΄αριθμ. 228/10 
αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας που αφορά αγωγή Δ. Κωνσταντέλου 
κλπ. [ σύνολο 12  ενάγοντες] κατά του πρώην Δήμου Ν.Φιλ/φειας για την 
ειδική παροχή των  176 ευρώ κρίνοντας ότι η  υποστήριξη της ήδη 
ασκηθείσης εφέσεως δεν θα ευδοκιμήσει και ότι θα ζημιώσει τον Δήμο 
οικονομικά με τις παρατεταμένες  δίκες, προσθέτοντας στην απαίτηση των 
αιτούντων επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες όλων των βαθμών 
δικαιοδοσίας….>. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 299 ΚΠολΔ ορίζεται ότι  : < Οι διατάξεις των 

άρθρων 294 έως 298 εφαρμόζονται και στην ανταγωγή, την κυρία και 
πρόσθετη παρέμβαση, την προσεπίκληση, την ανακοίνωση, τα  ένδικα  μέσα , 
την ανακοπή κατά εξώδικων και διαδικαστικών πράξεων, την τριτανακοπή και 
σε οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική πράξη >. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο  294 ΚΠολΔ ορίζεται ότι : <  Ο ενάγων μπορεί να 

παραιτηθεί  από το δικόγραφο της  αγωγής χωρίς συναίνεση του εναγομένου 
πριν αυτός προχωρήσει στην προφορική  συζήτηση  της ουσίας της 
υπόθεσης. Η παραίτηση που γίνεται αργότερα είναι απαράδεκτη, εφόσον ο 
εναγόμενος προβάλλει αντίρρηση και πιθανολογεί ότι έχει έννομο συμφέρον η 
δίκη να περατωθεί με έκδοση οριστικής απόφασης >. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο  295  ΚΠολΔ ορίζεται ότι : < 1.- Η παραίτηση 

από το δικόγραφο της αγωγής έχει ως αποτέλεσμα ότι η αγωγή θεωρείται 
πως δεν ασκήθηκε. Ο περιορισμός του αιτήματος θεωρείται ως μερική 
παραίτηση από το δικόγραφο. 2.- Αν η αγωγή ασκηθεί πάλι, ο εναγόμενος 
μπορεί να αρνηθεί να απαντήσει στην  αγωγή εωσότου καταβληθούν τα έξοδα 
της πρώτης δίκης, εκτός αν για την πρώτη δίκη είχε παραχωρηθεί στον 
ενάγοντα το ευεργέτημα της πενίας. >. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο  296  ΚΠολΔ ορίζεται ότι :  < Ο ενάγων μπορεί 

να παραιτηθεί από το δικαίωμα που ασκήθηκε με την αγωγή, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου, χωρίς συναίνεση του 
εναγομένου. Η παραίτηση είναι απαράδεκτη, εφόσον ο εναγόμενος προβάλλει 
αντιρρήσεις και πιθανολογεί ότι έχει έννομο συμφέρον η δίκη να περατωθεί με 
έκδοση οριστικής  απόφασης >. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο  297   ΚΠολΔ ορίζεται ότι : < Η παραίτηση κατά 

τα άρθρα 294 και 296  γίνεται ή με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή 
με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουμένου >. 



 
Σύμφωνα με το άρθρο 96  ΚΠολΔ  ορίζεται ότι : < 1.- Η 

πληρεξουσιότητα δίδεται είτε με συμβολαιογραφική πράξη είτε με προφορική 
δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση, μπορεί να αφορά 
ορισμένες  ή όλες τις δίκες εκείνου που την παρέχει και πρέπει να αναγράφει 
τα ονόματα των πληρεξουσίων. 2.- Η πληρεξουσιότητα μιας αρχής μπορεί να 
δοθεί σε δικηγόρο και με  έγγραφο της που περιέχει τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. 3.- Κατά την διαδικασία ενώπιον του 
ειρηνοδικείου η πληρεξουσιότητα δίνεται και με ιδιωτικό έγγραφο που περιέχει 
τα στοιχεία της παρ. 1,  η υπογραφή εκείνου που παρέχει την 
πληρεξουσιότητα βεβαιώνεται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της 
κοινότητας ή τον αστυνόμο >. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 98  ΚΠολΔ  ορίζεται ότι : <  Η πληρεξουσιότητα 

που δίνεται  κατά το άρθρο 96 δεν  περιλαμβάνει ……α]…..β] το δικαίωμα να 
συμφωνηθεί συμβιβασμός και διαιτησία, να γίνει αναγνώριση, παραίτηση από 
το δικαίωμα της αγωγής ή των ενδίκων μέσων  καθώς και την προσβολή 
εγγράφου ως πλαστού >. 

 
Από το περιεχόμενο των ως άνω διατάξεων προκύπτει ρητά και 

κατηγορηματικά ότι για να  είναι έγκυρη η παραίτηση από το δικόγραφο της  
έφεσης, πρέπει ο δικηγόρος να έχει σχετική προς τούτο ειδική 
πληρεξουσιότητα, άλλως είναι άκυρη [ ΕΑ 96/73 Δ.6 733 κλπ]. 

 
Εν όψει των ανωτέρω διατάξεων οι  υπ΄αριθμ. 55/13 και 56/13 

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής παρίστανται και είναι ελλιπείς,  
εφόσον δεν περιέχουν στο αποφαντικό  αυτών  τα απαραίτητα κατά νόμο 
στοιχεία : 

Α] τα στοιχεία του συγκεκριμένου δικογράφου της εφέσεως, από το 
δικόγραφο της οποίας  θα γίνει η παραίτηση. 

Β]  ειδική πληρεξουσιότητα προς τους συγκεκριμένους ονομαστικά 
δικηγόρους της ΝΥΔΦΧ [ με πλήρη στοιχεία αυτών], όπως από κοινού ή 
μεμονωμένα έκαστος προβεί σε παραίτηση από συγκεκριμένο δικόγραφο. 

 
Τέλος μετά την χορήγηση των σχετικών αποφάσεων της Οικονομικής 

Επιτροπής θα ακολουθήσει η σύνταξη ειδικής συμβολαιογραφικής πράξης [ 
ειδικό πληρεξούσιο]. 
 
 
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. 23/2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπόψη της την 
αριθ. πρωτ. 3277/13-3-2013 αίτηση των Αρχοντή Κουζηνού κλπ. (σύνολο 14 
εργαζόμενοι), είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ιγ και 2 του Ν. 3852/10, 



αυτές  του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3016/2002και μελέτησε όλα τα έγγραφα 
και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την Ορθή Επανάληψη της αριθ. 56/2013 απόφασης Οικ. Επιτροπής, 
αναδιατυπώνοντας το αποφασιστικό μέρος αυτής ως εξής:  

 
1. Εγκρίνει την παραίτηση του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος από του ήδη 

ασκηθέντος ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά  της αριθ. 447/09 απόφασης 
του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας ως και παντός άλλου τακτικού ή εκτάκτου 
ενδίκου μέσου κατά της ως άνω αριθ. 447/09 αποφάσεως Ειρηνοδικείου 
Ν.Ιωνίας που αφορά αγωγή Α.Κουζηνού κλπ. (σύνολο 14 ενάγοντες) κατά 
πρώην Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας για την ειδική παροχή των 176 €, 
κρίνοντας ότι η υποστήριξη της ήδη ασκηθείσης έφεσης δεν  θα 
ευδοκιμήσει και ότι θα ζημιώσει το Δήμο οικονομικά με τις παρατεταμένες 
δίκες, προσθέτοντας στην απαίτηση των αιτούντων επιπλέον τόκους και 
δικαστικές δαπάνες όλων των βαθμών δικαιοδοσίας. 
 

2. Λαμβάνοντας δε υπόψη της  την  υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3277/13-3-2013 αίτηση 
των Αρχοντή Κουζηνού κλπ. (σύνολο 14 εργαζόμενοι), με την οποία 
δηλώνεται η παραίτηση των ανωτέρω υπαλλήλων από την διεκδίκηση των 
ποσών που αφορούν σε χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα 2 έτη πριν 
από την άσκηση της αγωγής τους, προς επίτευξη συμβιβαστικής επίλυσης 
της διαφοράς τους με τον Δήμο καθώς επίσης και ότι οι υπάλληλοι 
παραιτούνται από το δικαίωμα της είσπραξης των τόκων και της 
επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης και επιπλέον προς διευκόλυνση της 
υπηρεσίας αποδέχονται την σε δόσεις καταβολή του καταβλητέου σε 
αυτούς ποσού που ανέρχεται στο ποσόν των 4.224,00 €  (176€ Χ 24 
μήνες) πλην του κ. Γαζέτα Γεωργίου, ο οποίος θα λάβει το συνολικά 
επιδικασθέν ποσό  των 3.432,00 €, δεδομένου ότι αυτό αφορά σε χρονικό 
διάστημα μικρότερο των δύο ετών ορίζει ότι το ήμισυ αυτού ποσού θα 
καταβληθεί στους αιτούντες δικαιούχους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις εντός 
του έτους 2013 και το υπόλοιπο ομοίως εντός του έτους 2014, κατόπιν 
νεότερης απόφασης της Οικ. Επιτροπής. 

 
3. Εξουσιοδοτεί τους δικηγόρους του Δήμου κ.κ. Ζαμπέτα Δρόσου, Μενέλαο 

Παπαδημητρίου και Χρυσόστομο Χήτο-Κιάμο, όπως ενεργούντες από 
κοινού ή μεμονωμένα έκαστος και με σύνταξη ειδικής συμβολαιογραφικής 
πράξης (ειδικό πληρεξούσιο) παραιτηθούν από το από 23-10-09 [ 
υπ΄αριθμ. καταθ. 72/23-10-09] δικόγραφο της εφέσεως που ασκήθηκε για 
λογαριασμό του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας και ήδη Δήμου Φιλαδελφείας-
Χαλκηδόνος ως καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας 
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά των Α.Κουζηνού 
κλπ. (σύνολο 14 εφεσίβλητοι) κατά  της αριθ. 447/09 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας ως και παντός άλλου τακτικού ή εκτάκτου ενδίκου 
μέσου κατά της ως άνω αριθ. 447/09 αποφάσεως Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας 
που αφορά αγωγή Α.Κουζηνού κλπ. (σύνολο 14 ενάγοντες) κατά πρώην 
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας για την ειδική παροχή των 176 € και τους 
εξουσιοδοτεί να προβούν σε κάθε άλλη ενέργεια προς περαίωση της άνω 
εντολής. 



 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  122/2013 
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  
 

             Αβραμίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 
2. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 
3. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
4. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
6. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
7. Τμήμα Μισθοδοσίας 
8. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου 

 
 
 
 
 


