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ΔΗΜΟΣ  
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Νέα Φιλαδέλφεια    11/12/2012  
  
Αριθ. Πρωτ. : 14419/17-12-2012 

     Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα 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. 23/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 127/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                        

«Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των αριθ. 
188/2012 και 223/2012 αποφάσεων του 
Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας που αφορά καταβολή 
της ειδικής παροχής των 176 € στους 
δικηγόρους του Δήμου κα Ζ.Δρόσου και 
Μ.Παπαδημητρίου αντιστοίχως». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 10 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 
2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 
13973/22/6-12-2012 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 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) Σιμιγδαλά Ειρήνη και 5)  
Καβακοπούλου Αγανίκη, μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή       2) Παπαλουκά Ευτυχία        
3) Κόντος Σταύρος      και 4) Βαλασσάς Βεργής 

 
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 :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 12737/22-10-2012 Γνωμοδότηση του 
δικηγόρου του Δήμου κ. Χ.Χήτου-Κιάμου επί του θέματος :  
 
ΘΕΜΑ:«Γνωμοδότηση περί καταβολής επιδικασθέντων με δικαστική 

απόφαση» 
 
Σχετ: α) η υπ΄αριθ. 188/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας 
          β) το υπ΄αριθ. πρωτ. 12492/16-10-2012 σχετικό  
          γ) η υπ΄αριθ. 223/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας 
          δ) το υπ΄αριθ. πρωτ. 12493/16-10-2012 σχετικό 
 
=========================…========================= 

 
 
Επί των υπ΄αριθμ. πρωτ. 12492/16-10-2012 και 12493/16-10-2012 

αιτήσεων των δικηγόρων του Δήμου κ.κ. Ζ.Δρόσου και Μ.Παπαδημητρίου 
προς τον Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος για καταβολή ποσών 12.320,00 € 
και 12.320,00 € αντίστοιχα, σας γνωρίζω τα κάτωθι. 

 
Όπως γνωρίζετε, οι Δικηγόροι  του Δήμου κα Ζαμπέτα Δρόσου και 

Μενέλαος Παπαδημητρίου άσκησαν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας τις 
από 28/12/2011 και 28/12/2011 αγωγές αντίστοιχα κατά του  Δήμου Ν. 
Φιλ/φειας, με τις οποίες ζήτησαν την επιδίκαση της ειδικής παροχής των 176 
ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-4-07 έως 31-12-11, ήτοι συνολικά το 
ποσό των δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (12.320,00) ευρώ ο καθένας  
με τον νόμιμο τόκο από της κοινοποιήσεως ταύτης έως εξοφλήσεως. 

 
Συζητήσεως γενομένης επί της ως άνω αγωγής εξεδόθησαν οι 

υπ΄αριθμ. 188/12 και 223/12 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας 



αντίστοιχα, με τις οποίες υποχρεώνεται ο Δήμος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , 
ως καθολικός διάδοχος του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας [ άρθρ. 1 και 283  Ν. 
3852/10], να καταβάλει στους ενάγοντες το ποσό των   12.320,00 ευρώ για 
τον καθένα με τον νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της αγωγής και μέχρι την 
εξόφληση τους. 

 
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. >. 

 
Επειδή από την επικαλούμενη και   προσκομιζόμενη υπ’ αριθ. 

946/2010 απόφαση του Αρείου Πάγου [τμ.Β1] προκύπτει ότι το Νομικό ζήτημα 

της καταβολής των 176,00 ευρώ σε Δικηγόρους των ΟΤΑ έχει κριθεί 

αμετάκλητα  από τον Άρειο Πάγο, που είναι το ανώτατο Δικαστήριο της 

χώρας,  οι δε αμειβόμενοι με πάγια αντιμισθία Δικηγόροι κατά το ενιαίο 

δημοσιουπαλληλικό μισθολόγιο δικαιούνται την παροχή αυτή, η οποία έχει 

χορηγηθεί ως προσαύξηση των προβλεπομένων από τις διατάξεις των νόμων 

2470/1997 και 3205/2003 τακτικών αποδοχών πολλών κατηγοριών δημοσίων 

υπαλλήλων και υπαλλήλων των ΟΤΑ και νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου,  εφόσον αυτοί διαθέτουν τη μοναδική προϋπόθεση από λήψεώς της, 

ήτοι την υπαγωγή τους στο ενιαίο μισθολογικό σύστημα, τόσο  ο νόμος 

2470/1997 όσο και ο 3205/2003, ως εν προκειμένω συμβαίνει . 

Επειδή οι αιτούμενοι Δικηγόροι με τις υπό κρίσιν υπ΄αριθμ. πρωτ. 

12492/16-10-2012 και 12493/16-10-2012 αιτήσεις τους, αφ’ ενός μεν 

παραιτούνται του δικαιώματος είσπραξης των τόκων από δημοσίευσης της 

απόφασης μέχρις εξοφλήσεως,  αφ’ ετέρου δε παραιτούνται και της 

απαίτησης αμοιβής δικηγόρου, εξόδων επίδοσης και λοιπών εξόδων. 

Επειδή μπορεί μεν να προβλέπεται γενικά η άσκηση ενδίκων μέσων 

και η εξάντληση αυτών κατά αποφάσεων δικαστηρίων που αφορούν 

μισθολογικές διαφορές , πλην όμως ρητά αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 

72 του ν. 3852/2010 ότι εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες  το νομικό 



ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου, ως εν προκειμένω 

συμβαίνει. 

Λαμβανομένων υπόψιν των ανωτέρω και επειδή η τυχόν άσκηση 

ενδίκων μέσων είναι βέβαιο ότι δεν  θα ευδοκιμήσει αφ’ ενός, αφού το νομικό 

ζήτημα έχει κριθεί με την υπ’ αριθ. 946/2010 απόφαση του Αρείου Πάγου, 

αφετέρου δε θα ζημιώσει το Δήμο οικονομικά με τις παρατεταμένες δίκες, 

προσθέτοντας στην απαίτηση του αιτούντος επιπλέον τόκους και δικαστικές 

δαπάνες όλων των βαθμών δικαιοδοσίας.  

Μετά ταύτα, λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω, ως και των 

διευκρινίσεων που παρέσχε ο αιτών σε σχέση με την παραίτηση δικαιώματος 

είσπραξης νόμιμων τόκων και δικαστικής δαπάνης από τον δικαιούχο ως και 

την υπ’ αριθ. 946/2010 απόφαση του Αρείου Πάγου σε συνδυασμό με την 

παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 φρονούμε  ότι, συμφέρον του Δήμου 

είναι  α] να αποδεχθεί η Οικονομική Επιτροπή τις υποβληθείσες προτάσεις 

των δικαιούχων με τα υπ΄αριθμ. πρωτ. 12492/16-10-2012 και 12493/16-10-

2012 σχετικά έγγραφά των β]  με απόφασή της  να δοθεί εντολή στη Νομική 

Υπηρεσία του Δήμου για μη άσκηση περαιτέρω ενδίκων μέσων ενώπιον 

παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής και γ] εντολή προς την Οικονομική 

Υπηρεσία για την εκτέλεση της αποφάσεως  της σύμφωνα με τις αιτήσεις- 

προτάσεις των δικαιούχων. 

   

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 23/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 1ιγ και 2 του Ν. 3852/10 και μελέτησε όλα τα έγγραφα και 
τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την μη άσκηση περαιτέρω ενδίκων μέσων κατά των αριθ. 188/2012 
και 223/2012 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας που αφορά καταβολή 
της ειδικής παροχής των 176 € στους δικηγόρους του Δήμου κα Ζαμπέτα 
Δρόσου και Μενέλαο Παπαδημητρίου αντιστοίχως, δεδομένου ότι, όπως 
προκύπτει και από την σχετική γνωμοδότηση της Νομ. Υπηρεσίας του Δήμου, 
η τυχόν άσκηση αυτών είναι βέβαιο ότι δεν  θα ευδοκιμήσει αφ’ ενός, αφού το 
νομικό ζήτημα έχει κριθεί αμετάκλητα με την υπ’ αριθ. 946/2010 απόφαση 



του Αρείου Πάγου, αφετέρου δε θα ζημιώσει το Δήμο οικονομικά με τις 
παρατεταμένες δίκες, προσθέτοντας στην απαίτηση των αιτούντων επιπλέον 
τόκους και δικαστικές δαπάνες όλων των βαθμών δικαιοδοσίας. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  127/2012 
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. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
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