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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 28/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 167/2014                                  
 
                                                                                             
                                                                                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της  εφέσεως 
κατά της αριθ. 299/2014 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας (υπόθεση αγωγής 
Ι.Παπαδόπουλου κλπ. κατά πρώην Δ.Ν.Φ για 
μισθολογικές διαφορές)». 

 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 29 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 
18236/24/24-10-2014 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 και 8) Αράπογλου Γεώργιος, μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1. Γεωργαμλής Λύσσανδρος, 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 μειοψηφίας κ. 
Σιώρης Νικόλαος. 

 
 

 Οι κ.κ. Γ.Αράπογλου και Μ.Λάλος-Αναγνώστου προσήλθαν στη 
Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 6ου και 7ου 
θέματος της Η.Δ. αντιστοίχως. 

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 17808/17-10-2014 γνωμοδότηση του Νομ. 
Συμβούλου του Δήμου κ. Μ.Παπαδημητρίου επί του θέματος:  
 

ΘΕΜΑ:«Γνωμοδότηση περί καταβολής ή μη επιδικασθέντων με 
δικαστική απόφαση» 

 
Σχετ: η υπ΄αριθ. 299/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας 
           
 
=========================…========================= 

 
 
Επί της αριθμ. πρωτ. 17148/7.10.2014 αιτήσεως του κ. Ιωάννη 

Παπαδοπούλου προς τον Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος σας γνωρίζουμε 
τα κάτωθι. 

 
Όπως γνωρίζετε, ο Ιωάννης Παπαδόπουλος μετά των Ευσταθίου 

Πουταχίδη, Ιωάννη Χαλκίδη και Νικολάου Σταύρου άσκησαν ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας την από 15-5-2010  αγωγή τους κατά του  Δήμου, με 
την οποία ζήτησαν την επιδίκαση των όσων για τον καθένα σε αυτή 
αναφερομένων δικαιωμάτων του με τον νόμιμο τόκο από της κοινοποιήσεως 
ταύτης έως εξοφλήσεως. 

 
Συζητήσεως γενομένης επί της ως άνω αγωγής στις 26 Φεβρουαρίου 

2014 εξεδόθη η υπ΄αριθμ. 299/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας 



μερικώς δεκτή, με την οποία υποχρεώνει τον Δήμο Φιλαδέλφειας- 
Χαλκηδόνος , ως καθολικό διάδοχο του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας [ άρθρ. 1 και 
283  Ν. 3852/10], να καταβάλει στον πρώτο ενάγοντα Ευστάθιο Πουταχίδη 
το ποσό των  15. 055,48 ευρώ (ζητούσε 16516, 61 ευρώ), στον δεύτερο 
ενάγοντα Ιωάννη Χαλκίδη το ποσό των 14.970,72 ευρώ (ζητούσε 
16.891,67 ευρώ), στον τρίτο ενάγοντα και εδώ αιτούντα Ιωάννη 
Παπαδόπουλο το ποσόν των 14.314, 79 ευρώ (ζητούσε 17.577,41 ευρώ) 
και στον τέταρτο Νικόλαο Σταύρου το ποσό των 11.870,56 ευρώ ( 
ζητούσε 12.404,33 ευρώ) με τον νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της αγωγής 
και μέχρι την εξόφληση του, πλέον δε αυτού και ποσό 200 ευρώ  για 
επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη. Σημειωτέον ότι το καταψηφιστικό αίτημα της 
αγωγής περιορίσθηκε σε αναγνωριστικό από τους ενάγοντες. 

 
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 ο αιτούμενος με την υπό κρίσιν υπ΄αριθμ. πρωτ. 

17148/7.10.2014 αίτηση του μας καταθέτει συνημμένα την εκδοθείσα 

299/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας και προφανώς αιτείται την 

καταβολή του επιδικασθέντος ποσού και της επιδικασθείσας δικαστικής 

δαπάνης νομιμοτόκως από της επομένης της επιδόσεως της αγωγής, πλην 

του κονδυλίου της δικαστικής δαπάνης.  

Επειδή, (ανεξάρτητα αν στην προκειμένη περίπτωση διαφαίνεται πως 

δεν θα ευδοκιμήσει έφεση) ,  προβλέπεται γενικά η άσκηση ενδίκων μέσων 

και η εξάντληση αυτών κατά αποφάσεων δικαστηρίων που αφορούν 

μισθολογικές διαφορές , εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες  το 

νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου, (παρ. 2 του 

άρθρου 72 του ν. 3852/2010).  

Μετά ταύτα, λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω, η Οικονομική 

Επιτροπή καλείται να αποφασίσει σχετικά περί ασκήσεως η μή των 

ενδίκων μέσων ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής και να 

δοθεί εντολή στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου για άσκηση ή μη άσκηση 

περαιτέρω ενδίκων μέσων. Σε περίπτωση δε ασκήσεως εφέσεως να 



δοθεί και η σχετική εντολή παραστάσεως των επί παγία αντιμισθία 

πληρεξουσίων Δικηγόρων του Δήμου κατά την συζήτησή της ή σε κάθε 

μετ΄αναβολήν ταύτης συζήτηση. 

 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 28/2014 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   ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την χορήγηση ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στους 
Δικηγόρους με πάγια αντιμισθία του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος κ.κ. 
Ζ.Δρόσου, Μ.Παπαδημητρίου και Χ.Χήτο-Κιάμο προκειμένου να ασκήσουν, 
ενεργούντες από κοινού ή χωριστά, και εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου το ένδικο μέσο της Εφέσεως 
κατά της αριθ. 299/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας που 
αφορά την από 15-5-2010 αγωγή των  Ε.Πουταχίδη κλπ. κατά του πρώην 
Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας, προασπίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου καθώς και 
να παρασταθούν σε δικάσιμο που θα οριστεί ή σε όποια τυχόν αναβολή 
αυτής, καταθέτοντας προς τούτο έγγραφα και υπομνήματα. 
 

 Παράλληλα και σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία του Δήμου θα 
διερευνηθεί η δυνατότητα νόμιμης, έστω και μερικής, καταβολής στους 
αιτούντες του επιδικασθέντος ποσού και το θέμα θα επανέλθει το 
συντομότερο δυνατόν στην Οικ. Επιτροπή για τη λήψη νέας σχετικής 
απόφασης. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 167/2014 
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. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
3. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
6. Τμήμα Ταμείου 

 
 
 
 
 


