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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το πρακτικό της αριθ. 4/2014 έκτακτης Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 29/2014                                  

 

 

                                                                                             

                                                Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                                                                                                             

«Εξουσιοδότηση  του δικηγόρου του Δήμου κ. 

Μ.Παπαδημητρίου για παράσταση στον Άρειο Πάγο 

(υπόθεση αίτησης αναίρεσης Ι.Γκανή κατά πρώην 

Δήμου Νέας Χαλκηδόνας και κατά της αριθ. 

946/2009 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών)». 

 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 

Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 18 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  έκτακτη Συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 2480/3/17-2-2014 

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 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) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Καβακοπούλου Αγανίκη   

4) Κουτσάκης Μιχαήλ  και   5)  Τάφας Ηλίας, μέλη. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1)  Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος  2) Παΐδας Αδαμάντιος   3) Κόντος Σταύρος  

και 4) Πολίτης Σταύρος 

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  

 

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. 

κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 και 6 του Ν. 3852/10 συμφώνησε να 

συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε :  

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 2536/17-2-2014 εισήγηση –ενημερωτικό σημείωμα 

του δικηγόρου του Δήμου κ. Μ.Παπαδημητρίου επί του θέματος : 

 

 

     ΘΕΜΑ:  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ –προσκόμιση στοιχείων και 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μετά την  αριθμ. 1783/2013 απόφαση του 

Β2 Πολιτικού Τμήματος του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ  

 

Σχετ.:  Η αριθμ. 1783/2013 απόφαση του Β2 Πολιτικού Τμήματος του 

ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ επί της αναιρέσεως του Ιωάννη Γκανή του Κων-νου κατά της 

αριθμ. 946/2009 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

 

 

         ------------------------------------…..--------------------------------- 

Το Β2 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου  , συζητηθείσης  στις 21.5.2013 

της από 14.1.2012 Αιτήσεως Αναιρέσεως του Ιωάννη Γκανή του Κων-νου κατά 

της αριθμ. 946/2009 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 

κατά του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος εξέδωσε την αριθμ. 1783/2013 

αναβάλλοντας την πρόοδο της δίκης και τάσσοντας στον αναιρεσίβλητο Δήμο 

προθεσμία σαράντα(40) ημερών από την προς αυτόν επίδοση της αποφάσεως για 

την συμπλήρωση των διαλαμβανομένων στο σκεπτικό ελλείψεων ήτοι την 

προσκόμιση αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την 

πρόσληψη πληρεξουσίου Δικηγόρου προκειμένου να τον εκπροσωπήσει στην 

παρούσα δίκη αφετέρου δε δεν προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα από τα 

οποία να αποδεικνύεται ότι ο παραστάς ως άνω δικηγόρος (δηλ. εγώ) έχει 

προσληφθεί με μηνιαία αντιμισθία και έχει δικαίωμα να παρίσταται σε ανώτατα 

δικαστήρια. Επομένως εν όψει των ελλείψεων αυτών σχετικά με την 

προλεχθείσα άδεια για την διεξαγωγή της δίκης, οι οποίες μπορούν να 

συμπληρωθούν, πρέπει να αναβληθεί η πρόοδος της δίκης και να ταχθεί 

προθεσμία προς συμπλήρωσή τους. 



Στην προκειμένη περίπτωση η παράσταση του πληρεξουσίου δικηγόρου 

, όπως αναφέρεται και στην εν λόγω απόφαση εγένετο με ΕΙΔΙΚΟ 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ της κας Δημάρχου το 17932/16.5.2013 της συμβ/φου Αθηνών 

Θεώνης Καφίρη-Αθανασίου – ουδέποτε έως την έκδοση αυτής της αποφάσεως 

εζητήθη για την παράστασή μου απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στην 

περίπτωση που είμεθα αναιρεσίβλητοι. Τούτο έως τώρα απαιτείτο όταν ο Δήμος 

μας ήτο αναιρεσείων δηλαδή αυτός που ασκούσε την Αίτηση Αναιρέσεως. 

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ο  αναιρεσείων ήσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας την από 12 

/4/2006 με Γεν. Αριθμό Κατάθεσης 165/2006 αγωγή του εναντίον του τότε 

Δήμου Νέας Χαλκηδόνας ως υπάλληλος ζητώντας  την καταβολή για τους εν 

αυτή αναφερομένους λόγους του ποσού που αιτούνται ως ειδική μηνιαία 

πρόσθετη αμοιβή και συζητηθείσα εξεδόθη επ’ αυτής η υπ΄αριθμ.832/2006 

απόφαση  με την οποία εγένετο μερικά δεκτή η αγωγή και υποχρεούμεθα να 

καταβάλουμε στον ενάγοντα  το ποσόν των 6.864 ευρώ με το νόμιμο τόκο από 

την επίδοση της αγωγής. 

 

Κατά της ως άνω αριθμ. 832/2006 αποφάσεως ασκήσαμε την από 

21.6.2007 έφεσή  ζητώντας την εξαφάνιση της άνω εκκαλουμένης 

αποφάσεως επί τω τέλει απορρίψεως της από 12.4.2006 αγωγής του 

αντιδίκου ως προς όλες αυτής τις αιτήσεις και συζητηθείσης της εφέσεώς 

μας εξεδόθη η αριθμ. 946/2009 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών – εδώ προσβαλλομένη με το αναιρετήριο του αντιδίκου- που την 

έκαμε δεκτή απορρίπτοντας την αγωγή με την αιτιολογία πέραν των άλλων 

ότι η μη έκδοση ΚΥΑ για τους υπαλλήλους του ΟΤΑ (όπως ο 

αναιρεσίβλητος Δήμος μας) δεν συνιστά παράβαση της αρχής της ισότητος 

και πως σε κάθε περίπτωση δε θα εδικαιούτο να λάβει την ένδικη παροχή 

καθώς δεν θα προέκυπτε για εκείνον προσωπική διαφορά με την έννοια της 

παρ. 3 του ν. 3016/2002, καθώς η ένδικη παροχή θα τύγχανε συμψηφισμού 

με το επίδομα ειδικής απασχόλησης του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 και με 

τα «κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης» που από 1.4.1998 χορηγούνται με την 

αριθμ.0400222/4110/0022/19.6.1998 ΚΥΑ στους υπαλλήλους του ΟΤΑ. 

 

Ενώπιον του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ στις 21.5.2013 με αριθμό πινακίου 14 

ΣΥΖΥΤΗΘΗΚΕ η από 24.1.2012 αίτηση αναιρέσεως του αντιδίκου μας κατά του 

Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος(όπως υπεισήλθε στα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις του πρώην Δήμου Νέας Χαλκηδόνας) και της υπ’ αριθμ. 949/2009  

τελεσιδίκου αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών  (η υπ’ αριθμ. 946/2009 απόφαση του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δικάσαντος ως Εφετείου, δυνάμει της οποίας 

έγινε δεκτή η από 21.6.2007 έφεσή μας κατά της με αριθμό 832/2006 αποφάσεως του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και απέρριψε την αγωγή του), η οποία αίτηση  

αναιρέσεως κατατέθηκε στο Τμήμα ενδίκων μέσων του Πρωτοδικείου Αθηνών 

στις 25 Ιανουαρίου 2012 και καταχωρήθηκε στο βιβλίο εκθέσεων με αριθμό 

12/2012  και με την οποία ζητά την αναίρεση της  και την παραδοχή της αγωγής του 

αντιδίκου, για τους λόγους που αναφέρω στην αίτησή του. 



Επειδή και για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω εξεδόθη η 1783/2013 

απόφαση που τάσσει τα εν αυτοίς αναφερόμενα. 

 

       - Επειδή αντιτιθέμεθα μετά σεβασμού εις την Εισήγηση του αξιοτίμου κ. 

Εισηγητού (είναι υπέρ του Αναιρεσσείοντος και κατά του Δήμου μας) και 

ισχυριζόμεθα ότι  η αριθ. 946/2009 προσβαλλομένη απόφαση δεν πρέπει να 

αναιρεθεί.  
     Κατόπιν τούτων καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει την εξής απόφαση, 

ήτοι: 

     Ότι εις εκτέλεση – συμπλήρωση των ταχθέντων με την υπ΄αριθμ. 1783/2013 

απόφαση του Β2 Τμήματος του Αρείου Πάγου ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο 

της για την εκπροσώπηση στην ενώπιον του Αρείου Πάγου ανοιγείσα δίκη 

μεταξύ του Αναιρεσείοντος Ιωάννη Γκανή του Νικολάου και του Δήμου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος (ως καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Νέας 

Χαλκηδόνας μετά την συνένωσή του με τον πρώην Δήμο Νέας Φιλαδελφείας-

νόμος 3852/2010) μετά την κατατεθείσα και συζητηθείσα ενώπιον του ΑΡΕΙΟΥ 

ΠΑΓΟΥ στις 21.5.2013 με αριθμό πινακίου 14 από 24.1.2012 αίτηση αναιρέσεως 

του αντιδίκου μας τον παρ΄Αρείω Πάγω δικηγόρο Αθηνών Μενέλαο 

Παπαδημητρίου του Νικολάου (Α.Μ ΔΣΑ 9680) ο οποίος είναι δικηγόρος με 

πάγια αντιμισθία στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος από 1.1.2011 

(προηγουμένως δε ήτο δικηγόρος με πάγια αντιμισθία στον συνενωθέντα Δήμο 

Νέας Χαλκηδόνας Αττικής). 

 

 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο 

αριθ. 4/2014 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 παρ. 1ιε του Ν. 3852/10 και όλα τα σχετικά με την υπόθεση 

έγγραφα, 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

Εξουσιοδοτείται   εις εκτέλεση – συμπλήρωση των ταχθέντων με την υπ΄αριθμ. 

1783/2013 απόφαση του Β2 Τμήματος του Αρείου Πάγου ο παρ΄Αρείω Πάγω 

δικηγόρος Αθηνών Μενέλαος Παπαδημητρίου του Νικολάου (Α.Μ ΔΣΑ 9680) ο 

οποίος είναι δικηγόρος με πάγια αντιμισθία στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

από 1.1.2011 (προηγουμένως δε ήτο δικηγόρος με πάγια αντιμισθία στον 

συνενωθέντα Δήμο Νέας Χαλκηδόνας Αττικής) όπως προς προστασία των 

δικαιωμάτων του Δήμου μας  και δια λογαριασμό αυτού παρασταθεί ενώπιον 

του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Β2 Πολιτικό Τμήμα) κατά την Δικάσιμο της 21.5.2013 η 

την τυχόν μετ΄αναβολήν ταύτης συζήτησιν για την εκπροσώπηση στην ανοιγείσα 

δίκη μεταξύ του Αναιρεσείοντος Ιωάννη Γκανή του Νικολάου και του Δήμου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος (ως καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Νέας 

Χαλκηδόνας μετά την συνένωσή του με τον πρώην Δήμο Νέας Φιλαδελφείας-

νόμος 3852/2010) μετά την κατατεθείσα και συζητηθείσα ενώπιον του ΑΡΕΙΟΥ 

ΠΑΓΟΥ στις 21.5.2013 με αριθμό πινακίου 14 από 24.1.2012 αίτηση αναιρέσεως 

του αντιδίκου μας και της υπ’ αριθμ. 946/2009  τελεσιδίκου αποφάσεως του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δικάσαντος ως Εφετείου (η υπ’ αριθμ. 946/2009 

απόφασή του), δυνάμει της οποίας έγινε δεκτή η από 21.6.2007 έφεσή μας κατά της 

με αριθμό 832/2006 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας και απέρριψε την 



αγωγή του), η οποία αίτηση  αναιρέσεως κατατέθηκε στο Τμήμα ενδίκων μέσων 

του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 25 Ιανουαρίου 2012 και καταχωρήθηκε στο 

βιβλίο εκθέσεων με αριθμό 12/2012 και απόκρουση αυτής, καταθέτοντας προς 

τούτο έγγραφα και προτάσεις. Να επαναφέρει δε τη συζήτηση με κλήση.                                                
 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  29/2014 

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 Ανθρώπινου Δυναμικού 

3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

4. Τμήμα Μισθοδοσίας 

5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

 

 

 


