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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 27/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 160/2014                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση της αριθ. 383/2014 Απόφασης 
Δημάρχου περί έκφρασης των απόψεων του 
Δήμου, όσον αφορά στην κατάθεση αγωγής 
και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σχολικών 
φυλάκων για την θέση τους σε καθεστώς 
διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 13 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 
17240/23/9-10-2014 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) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά Ευτυχία 5) 
Αντωνόπουλος Δημήτριος 6) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 7) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ 8) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 9) Αράπογλου 
Γεώργιος, μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
Ουδείς. 
 

 Ο κ. Α.Κόντος απεχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και 
ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ., ενώ ο κ. Γ.Αράπογλου 
απεχώρησε από τη Συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και ψηφοφορία επί 
του μοναδικού θέματος Ε.Η.Δ., που συζητήθηκε τελευταίο, μετά τα 
θέματα της Η.Δ.. 

 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το μοναδικό 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 και στο τέλος της 
Συνεδρίασης, μετά τα θέματα της Η.Δ., είπε τα εξής :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης») όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή 
απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης 
απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην 
αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή 
του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω θέτω υπόψη σας την αριθ. 383/2014 απόφαση 
Δημάρχου που αφορά την έκφραση των απόψεων του Δήμου, όσον αφορά 
στην κατάθεση αγωγής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σχολικών φυλάκων 
για την θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας και καλείσθε όπως εγκρίνετε 
αυτήν. 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ    383 /2014 
 
 

Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 
 

Έχοντας υπόψη: 
 



1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2) Την από 15/6/2014 με ΑΚΔ…2387/7308/2014…αγωγή, των πρώην 
σχολικών φυλάκων, κ.κ. Άννας Τσεσμελή, Χρήστου Δουφεξή, 
Δημητρίου Κωνσταντέλλου και Γεωργίας Μητροπούλου, η οποία έχει 
προσδιορισθεί να συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών στις 19 Ιανουαρίου 2015.  

3) Την από 30/9/2014 και με ΑΚΔ 113488/12651/8-10-2014 αίτησή των 
ανωτέρω, κατά την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία 
αιτούνται όπως υποχρεωθεί προσωρινά ο Δήμος να αποδέχεται τις 
υπηρεσίες τους, καταβάλλοντάς τους τις αποδοχές που λάμβαναν 
πριν τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Στην ως άνω από 
30/9/2014 αίτηση έχει σωρευτεί και αίτημα χορήγησης προσωρινής 
διαταγής προκειμένου για λόγους κατεπείγοντος να υποχρεωθεί ο 
Δήμος με προσωρινή διαταγή να τους επαναπασχολήσει. Το αίτημα 
αυτό περί χορήγησης προσωρινής διαταγής προσδιορίστηκε να 
συζητηθεί την 13η/10/2014 ενώπιον της Προέδρου Υπηρεσίας των 
ασφαλιστικών μέτρων. 

4)  Την  υπ΄αριθμ. πρωτ/λου 17340/10-10-14 γνωμοδότηση της Νομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου επί του θέματος . 

5) Την υπ΄αριθμ. πρωτ/λου 17320/9-10-2014 Βεβαίωση του Γραφείου 
Αντιδημάρχων για την ύπαρξη πίστωσης σε Κ.Α. μισθοδοσίας του 
προϋπολογισμού έτους 2014. 

 
       

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
 

Όσον αφορά στις θέσεις και στις απόψεις του Δήμου Φιλαδελφείας-
Χαλκηδόνος: 
Επί της 15/6/2014  από με ΑΚΔ 2387/7308/2014 αγωγής των σχολικών 
φυλάκων, ( πρώην εργαζόμενοι) κ.κ., Άννας Τσεσμελή, Χρήστου Δουφεξή, 
Δημητρίου Κωνσταντέλλου και Γεωργίας Μητροπούλου,  η οποία έχει 
προσδιορισθεί να συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
στις 19 Ιανουαρίου 2015, όπως και επί της από 30/9/2014 με ΑΚΔ 
113488/12651/8-10-2014 αίτησής τους, η οποία δεν έχει εισέτι προσδιορισθεί 
καθώς και επί του αιτήματος προσωρινής διαταγής που συζητείται την 
Δευτέρα, 13/10/2014, η Διοίκηση του Δήμου, κρίνει ότι η επανατοποθέτηση 
των σχολικών φυλάκων στις θέσεις που κατείχαν προ της απόλυσής τους 
καθώς και προ της θέσης τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας είναι 
επιβεβλημένη, καθόσον οι υπηρεσίες που παρείχαν ήταν και είναι 
απαραίτητες για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων του 
Δήμου, δεδομένου μάλιστα ότι κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, λόγω 
της μη παροχής των υπηρεσιών τους σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημίες και 
βανδαλισμοί στις εγκαταστάσεις των σχολείων, ενόψει δε της εκκίνησης της 
νέας σχολικής χρονιάς ελλοχεύει σημαντικός κίνδυνος τόσο γι’ αυτές 
καθεαυτές τις εγκαταστάσεις όσο και κύρια για την σωματική ακεραιότητα και 
προστασία των ανήλικων μαθητών από εξωσχολικά στοιχεία. 
Επίσης η Διοίκηση του Δήμου δηλώνει ότι παρά την μεγάλη οικονομική κρίση, 
δεσμεύεται να πράξει ότι είναι δυνατό για την κάλυψη της μισθοδοσίας των 
ανωτέρω σχολικών φυλάκων.  
Για τους λόγους αυτούς, δίδει εντολή προς τους πληρεξουσίους δικηγόρους 
του Δήμου ,κ.κ. Ζαμπέτα Δρόσου, Χρυσόστομο Χήτο-Κιάμο και Μενέλαο 



Παπαδημητρίου, ενεργούντες είτε από κοινού είτε έκαστος ξεχωριστά, όπως 
παρασταθούν  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τόσο κατά τη 
συζήτηση του αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής την Δευτέρα, 13 
Οκτωβρίου 2014, ή την  μετά από τυχόν αναβολή τοιαύτη, όσο και κατά τη 
συζήτηση της από 15/6/2014 με ΑΚΔ…2387/7308/2014…αγωγής, στις 19 
Ιανουαρίου 2015, συνομολογήσει αντίστοιχα την αίτηση και αγωγή των 
παραπάνω σχολικών φυλάκων, δηλώνοντας την θέση του Δήμου ως προς 
την χρεία των συγκεκριμένων υπαλλήλων και την δυνατότητα του Δήμου να 
καλύψει την οικονομική δαπάνη μισθοδοσίας τους. 
 
 

 Η παρούσα να υποβληθεί, βάσει των δ/ξεων του άρθ. 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010. Για έγκριση στην  οικονομική Επιτροπή, στην πρώτη 
συνεδρίαση αυτής. 

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
                                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
1)Νομική Υπηρεσία                                      ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ      
2) Αντ. Οικονομικών   
3) Σωματείο Εργ. Δήμου 
4) Γρ. Οικον. Επιτρ. 
5) Τμ. Ανθρ. Δυναμικού                                            ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
   
 
ΣΥΝ:   Οι υπ΄αριθμ. 133/2013, 134/2013 & 171/2013 Αποφάσεις Δημοτικού 
                  Συμβουλίου. 
  

 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 27/2014 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, είδε τις διατάξεις του 
άρθρου 58 παρ. 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 αριθ. πρωτ. 383/2014 απόφαση του κ. Δημάρχου που αφορά την 
έκφραση των απόψεων του Δήμου, όσον αφορά στην κατάθεση αγωγής και 
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σχολικών φυλάκων [Άννας Τσεσμελή, Χρήστου 
Δουφεξή, Δημητρίου Κωνσταντέλλου και Γεωργίας Μητροπούλου] για την 
θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
σε αυτήν, δεδομένου ότι η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω του κατεπείγοντος της 
υπόθεσης [συζήτηση του αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής στις 
13/10/2014]  και προς  αποτροπή   πάσης ζημίας   του Δήμου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  160/2014 
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. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
2. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
3. Αντιδήμαρχο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης 
4. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 
5. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού 

& Αθλητισμού 
6. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
7. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
8. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου 

 
 
 

ΣΥΝ:   Το αριθ. πρωτ. 17340/10-10-2014 έγγραφο και η  υπ΄αριθμ. πρωτ/λου 
15648/11-9-14 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου επί του 
θέματος . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΘΕΜΑ:  α)Κοινοποίηση Αιτήσεως Ασφαλιστικών Μέτρων πρώην 
Σχολικών Φυλάκων  Άννας Τσεσμελή κλπ -για Προσωρινή Διαταγή  
 Και β) εκ νέου κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. 15648/11.9.2014 
Γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας.  
 
                .....................................------......................................... 
 

 

     Στις 9-10-2014 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος 

(αριθμ. πρωτ. 17275/9.10.2014) και διαβιβάστηκε αυθημερόν στη Νομική 

Υπηρεσία η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των Άννας Τσεσμελή, Χρήστου 

Δουφεξή, Δημητρίου Κωνσταντέλλου και Γεωργίας Μητροπούλου, πρώην 

σχολικών φυλάκων με ημερομηνία συζητήσεως αυτής ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 13.10.2014 και ώρα 9,30 π.μ.  

     Αντίγραφο της εν λόγω αιτήσεως μετά των συνημμένων σχετικών-λόγω 

του κατεπείγοντος - εδόθη εις την υπάλληλο Γεωργία Νικολοπούλου στις 

9.10.2014 προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες λήψεως από μέρους σας 

κύριε Δήμαρχε και από μέρους της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσεων για 

ενέργειες της Νομικής Υπηρεσίας ως εγένετο και για προηγούμενη όμοια 

αίτηση. 

      Αντίγραφο της αριθμ. πρωτ. 15648/11.9.2014 Γνωμοδότησης της 

Νομικής Υπηρεσίας σας κοινοποιείται εκ νέου προκειμένου να 

ενσωματωθεί στην εισήγηση για τη λήψη απόφασης από την 

Οικονομική Επιτροπή.  

     Επισημαίνεται ότι πρέπει να λάβετε υπόψη σας πως δεν υφίστανται  

σήμερα σύμφωνα με το νόμο και τον κανονισμό στο Δήμο 

Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος θέσεις εργασίας Σχολικών Φυλάκων και 

επομένως τίθεται ευθέως θέμα πως θα καταβληθούν στους  εν λόγω 

αιτούντες – εφόσον ήθελε συνομολογήσει ο Δήμος και αποφασίσει το 

Δικαστήριο – οι αποδοχές τους αφού για τη Νομική Υπηρεσία τίθεται εν 

αμφιβόλω εάν ο Επίτροπος εγκρίνει τα σχετικά χρηματικά εντάλματα. 

Πιθανολογείται μελλοντικά  καταλογισμός των ποσών που ήθελε 

δαπανηθούν για τη μισθοδοσία των αιτούντων.  

     Περαιτέρω επισημαίνεται ότι οι αποφάσεις σας θα τύχουν ελέγχου 

από αρμόδια υπερκείμενα όργανα. 



      Για οποιαδήποτε  περαιτέρω συνεννόηση - συνεργασία είμαστε στη 

διάθεσή σας.  

 

 

 

       Οι Δικηγόροι του ΔΦ-Χ 

 

            Χρυσόστομος Χήτος- Κιάμος  

 

 

                                                                       Μενέλαος Παπαδημητρίου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

      Α.Π.: 15648/11-9-2014 
 

                           1.- Γραφ. Δημάρχου 
2.- Αντιδ. Οικονομικών 
3.- Οικον. Επιτροπή 
4.- Γενική Γραμματέα 
5.- Νομική Υπηρεσία 
 

  Προς 
Τον  κ.  Δήμαρχο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος 
 
 
Την 10-9-14 ημέρα Τετάρτη και περί ώρα 14.00 μμ ο δημοτικός 

υπάλληλος που εκτελεί καθήκοντα γραμματέα ΟΕ και Δημοτ. Συμβουλίου 
ΔΦΧ κ. Κων. Πλέσσας  διεβίβασε κατ΄εντολή του Αντιδημάρχου  Οικονομικών  
ΔΦΧκ. Μιχ. Λάλου- Αναγνώστου  προς την Νομική Υπηρεσία  ΔΦΧ  ένα  < 
κείμενο > ανυπόγραφο, συνταγέν από  άγνωστο στην ΝΥΔΦΧ πρόσωπο, 
χωρίς να έχει προηγουμένως κατατεθεί στο επίσημο πρωτόκολλο του Δήμου 
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος από κάποιο συγκεκριμένο  πρόσωπο ούτε 
άλλωστε υπογράφεται από κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο που  αφορά   τις  
ασκηθείσες   ενώπιον του Μονομελούς   Πρωτοδικείου Αθηνών α] από 5-8-
14 [ με αριθμ. καταθ. 3425/14] αγωγή και β] από 5-9-14 [ με αριθμ. καταθ. 
11122/14] αίτηση περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων στην οποία έχει 
σωρρευθεί και αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής των κ.κ  Μ. Αλικάκου, 
Θεοφ. Κουρκούτα και Μ. Καντζίκη, πρώην σχολικών φυλάκων του Δήμου 
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος που  έχουν ήδη από το έτος 2013  απολυθεί. 

 
Το παραπάνω  κείμενο έχει ως  εξής : < 
 

Στοιχεία αγωγής : οι πρώην εργαζόμενοι σχολικοί φύλακες κ.κ. ΑΛΙΚΑΚΟΥ 
Μαρία, ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ Θεοφάνης και ΚΑΝΤΖΙΚΗ Μαρία έχουν ασκήσει κατά 
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας την από 5.8.2014 με ΑΚΔ 3425/2014 
αγωγή τους, η οποία έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 26 Φεβρουαρίου 2015. Στα πλαίσια 
της παραπάνω εκκρεμοδικίας έχουν επίσης ασκήσει την από 5/9/2014 με 
ΑΚΔ 11122/2014 αίτησή τους κατά την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, με 
την οποία αιτούνται όπως υποχρεωθεί προσωρινά ο Δήμος να αποδέχεται τις 
υπηρεσίες τους, καταβάλλοντάς τους τις αποδοχές που λάμβαναν πριν 
τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Στην ως άνω από 5/9/2014 αίτηση έχει 
σωρευτεί και αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής προκειμένου για 
λόγους κατεπείγοντος να υποχρεωθεί ο Δήμος με προσωρινή διαταγή να τους 
επαναπασχολήσει. Το αίτημα αυτό περί χορήγησης προσωρινής διαταγής 
προσδιορίστηκε να συζητηθεί την 9η/9/2014 ενώπιον της Προέδρου 
Υπηρεσίας των ασφαλιστικών μέτρων, οπότε και ο πληρεξούσιος δικηγόρος 
του Δήμου αιτήθηκε αναβολή και επαναπροσδιορίσθηκε προς συζήτηση την 
Δευτέρα, 15/9/2014. 
 
Κείμενο απόφασης : «…Επί της από 5.8.2014 με ΑΚΔ 3425/2014  αγωγής 
των παραπάνω σχολικών φυλάκων, η οποία έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 26 Φεβρουαρίου 2015, 



όπως και επί της από 5/9/2014 με ΑΚΔ 11122/2014 αίτησής τους, η οποία δεν 
έχει εισέτι προσδιορισθεί καθώς και επί του αιτήματος προσωρινής διαταγής 
που συζητείται μετ’ αναβολής την Δευτέρα, 15/9/2014, η Οικονομική 
Επιτροπή/ το Δημοτικό Συμβούλιο κρίνει ότι η επανατοποθέτηση των 
σχολικών φυλάκων στις θέσεις που κατείχαν προ της απόλυσής τους καθώς 
και προ της θέσης τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας είναι επιβεβλημένη, 
καθόσον οι υπηρεσίες που παρείχαν ήταν και είναι απαραίτητες για την ομαλή 
και απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων του Δήμου, δεδομένου μάλιστα ότι 
κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, λόγω της μη παροχής των υπηρεσιών 
τους σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημίες και βανδαλισμοί στις εγκαταστάσεις των 
σχολείων, ενόψει δε της εκκίνησης της νέας σχολικής χρονιάς ελλοχεύει 
σημαντικός κίνδυνος τόσο γι’ αυτές καθεαυτές τις εγκαταστάσεις όσο και κύρια 
για την σωματική ακεραιότητα και προστασία των ανήλικων μαθητών από 
εξωσχολικά στοιχεία. Για τον λόγο αυτό δίδει εντολή προς τον πληρεξούσιο 
δικηγόρο του, κ. ………………, όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, τόσο κατά τη συζήτηση του αιτήματος χορήγησης 
προσωρινής διαταγής την Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014, όσο και κατά τη 
συζήτηση της από 5/9/2014 με ΑΚΔ 11122/2014 αίτησης ασφαλιστικών 
μέτρων (όταν αυτή προσδιορισθεί) όσο και κατά τη συζήτηση της από 
5.8.2014 με ΑΚΔ 3425/2014  αγωγής των παραπάνω σχολικών φυλάκων στις 
26 Φεβρουαρίου 2015 και συνομολογήσει αντίστοιχα την αίτηση και αγωγή 
των παραπάνω σχολικών φυλάκων, δηλώνοντας την θέση του Δήμου ως 
προς την χρεία των συγκεκριμένων υπαλλήλων και την δυνατότητα του Δήμου 
να καλύψει την οικονομική δαπάνη μισθοδοσίας τους». 
 
 

 
Το ανωτέρω κείμενο και τα αναγραφόμενα εις αυτό πρέπει να  

απορριφθούν ως κατά πάντα αβάσιμα και απαράδεκτα και να μην ληφθούν 
παντάπασι υπόψιν, εφ΄όσον το ανωτέρω κ < κείμενο > δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις νομίμου εγγράφου, δηλ. δεν συνετάγη  από συγκεκριμένο και 
ονομαστικά κατονομαζόμενο πρόσπωπο ή πρόσωπα, δεν υπάρχει 
συγκεκριμένο αίτημα, δεν υπάρχει ενυπόγραφη ή ενυπόγραφες υπογραφές  
εις αυτό, δεν κατετέθη στο επίσημο πρωτόκολλο του Δήμου Φ-Χ, δεν 
χρεώθηκε στην ΝΥΔΦΧ για παροχή γνωμοδότησης κλπ. 

 
Πέρα και ανεξάρτητα από τα παραπάνω παραδεκτώς επικαλούμεθα τα 

κάτωθι: 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 72  του Ν. 3852/10  και με τον τίτλο : Οικονομική 

Επιτροπή- Αρμοδιότητες  ορίζεται ότι : < 1.-  Η Οικονομική Επιτροπή είναι 
όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας  του 
δήμου. Ειδικώτερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :  α……ιγ] αποφασίζει για 
την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων   ιδ]  
αποφασίζει για τον δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή  
κατάργηση της  δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι 30.000 ευρώ και εισηγείται 
στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση της 
δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. ……2.-  
Στις περιπτώσεις ιβ, ιγ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η 
απόφαση  λαμβάνεται  ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, άνευ 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 της 



δίκης,  εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με 
απόφαση ανώτατου δικαστηρίου. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν 
αποφασίζει , σχετικά ,το δημοτικό συμβούλιο λόγω υπέρβασης του 
αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων [ 30.000] ευρώ της περίπτωσης 
ιδ΄της προηγουμένης  παραγράφου…>. 

 
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 >. 

 
Εκ των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ρητώς, σαφώς και 

κατηγορηματικώς ότι για την συνομολόγηση αγωγής, ανταγωγής κλπ., 
παραίτηση από ένδικα μέσα, κατάργηση δίκης, συμβιβαστική επίλυση  
διαφοράς  απαιτείται σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η  
οποία  λαμβάνεται  ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, άνευ της 
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής  απόφασης.  Προκειμένου  
δε 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 
της δίκης,  εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί 
με απόφαση ανώτατου δικαστηρίου. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και 
όταν αποφασίζει , σχετικά ,το δημοτικό συμβούλιο λόγω υπέρβασης του 
αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων [ 30.000] ευρώ της περίπτωσης 
ιδ΄της προηγουμένης  παραγράφου…>. 

 
Διαφορετικά σε αντίθετη  περίπτωση η  απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής είναι άκυρη , τα δε μέλη αυτής  καθώς και ο Δήμαρχος που 
εκτελεί τις  αποφάσεις της  Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού 
Συμβουλίου διαπράττουν το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, της 
απιστίας κλπ. 

 
Πληθώρα εγγράφων έχει αποσταλεί από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση, Υπουργείο Εσωτερικών κλπ. που υποχρεώνουν τους  δήμους 
κλπ.  να εξαντλούν όλα τα  ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα, άλλως 
διαπράττονται τα παραπάνω αδικήματα . 

 
Εν όψει των ανωτέρω  φρονούμε ότι δεν πρέπει να ληφθεί παντάπασι 

υπόψιν το ως άνω  < κείμενο > , να δοθεί δια σχετικής αποφάσεως της 
Οικονομικής Επιτροπής ΔΦΧ η εντολή και πληρεξουσιότητα στον επί παγία 
αντιμισθία αμειβόμενο πληρεξούσιο δικηγόρο του ΔΦΧ κ. Χρυσόστομο Χήτο – 



Κιάμο να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [ διαδ. 
ασφαλιστικών μέτρων] κατά την δικάσιμο της 15-9-14 ή την τυχόν 
μετ΄αναβολή τοιαύτη  καθώς και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών [ διαδ. εργατικών διαφορών] κατά την δικάσιμο της 26-2-15 ή την 
τυχόν μετ΄αναβολή τοιαύτη προς απόκρουσιν των α]  από 5-9-14 με αριθμ. 
καταθ. 11122/14 αιτήσεως λήψεως ασφαλ. μέτρων με σωρρευμένο  αίτημα 
χορήγησης προσωρινής διαταγής  και β] της από 5-8-14 με αριθμ. καταθ. 
ΑΚΔ 3425/14 αγωγής των Μ. Αλικάκου, Θ. Κουρκούτα και  Μ. Καντζίκη  κατά 
του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος. 

 
Σημειούται ότι  κατά την ανωτέρω δικάσιμο της 15-9-14 ενώπιον 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [ τμ. ασφαλιστικών μέτρων]  
συζητείται μετ΄αναβολή  η τρίτη [3η] αίτηση των κ.κ Μ.Αλικάκου, Θ. 
Κουρκούτα και Μαρ. Καντζίκη ,  δεδομενου ότι με τις υπ΄αριθμ.                         
και                 /14 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
έχουν ΗΔΗ  ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ δύο [2]  ΟΜΟΙΟΥ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  
προηγούμενες   αιτήσεις  αυτών περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων 
κατά του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος,  δηλ. εν προκειμένω  
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ. 

 
Σε  περίπτωση που η Οικονομική Επιτροπή προχωρήσει σε αποδοχή 

του άνω  < κειμένου > [ μετά την αρνητική γνωμοδότηση της ΝΥΔΦΧ ],  θα 
πρέπει να ακολουθήσει : 

1.- η σύνταξη  ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου και 
2.-  να δοθεί από όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και τον 

Δήμαρχο που εκτελεί τις αποφάσεις αυτής,  το < ΕΝΤΕΛΛΕΣΘΑΙ >  προς  τον 
πληρεξούσιο δικηγόρο ΔΦΧ κ. Χρυσόστομο Χήτο – Κιάμο για συγκεκριμένες 
πράξεις και ενέργειες που  θα κατονομάζονται ειδικά, αναλυτικά 
,συγκεκριμένα και  εξειδικευμένα εις αυτήν. 

 
 
   Αθήνα 10-9-14 
  Για την Νομική Υπηρεσία ΔΦΧ 
Η  Προϊ/νη  ΝΥΔΦΧ  Ο Πληρ. Δικηγόρος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


