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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 14/2013 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 53/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 
195/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Ν.Ιωνίας που αφορά καταβολή του υπολοίπου 
της ειδικής παροχής των 176 € στον δικηγόρο 
του Δήμου κ. Χ.Χήτο-Κιάμο (επανεισαγωγή)». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 27 του μήνα Μαΐου του έτους 2013, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 
6877/13/23-5-2013 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 2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Καβακοπούλου 

Αγανίκη 4) Κουτσάκης Μιχαήλ 5) Παΐδας Αδαμάντιος και 6)  Τάφας Ηλίας, 
μέλη 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος   2) Κόντος Σταύρος και 3) Πολίτης 
Σταύρος  
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 
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. 5179/22-4-2013 Γνωμοδότηση του 
δικηγόρου του Δήμου κ. Μ.Παπαδημητρίου επί του θέματος :  
 

ΘΕΜΑ:«Γνωμοδότηση περί καταβολής επιδικασθέντων με δικαστική 
απόφαση» 

 
Σχετ: α) η υπ΄αριθ. 195/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας 
          β) το υπ΄αριθ. πρωτ. 5156/ 19.4.2013 σχετικό  
          γ) η υπ΄αριθ. 946/2010 απόφαση του Αρείου Πάγου 
 
=========================…========================= 

 
 
Επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 5156/19.4.2013 αιτήσεως του κ. Χρυσοστόμου 

Χήτου-Κιάμου προς τον Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος σας γνωρίζουμε τα 
κάτωθι. 

 
Όπως γνωρίζετε, ο Δικηγόρος  του Δήμου κ. Χρυσόστομος Χήτος – 

Κιάμος άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας την από 3-12-2012  
αγωγή του κατά του  Δήμου, με την οποία ζήτησε την επιδίκαση της ειδικής 
παροχής των 176 ευρώ για χρονικά διαστήματα ετών 2007, 2008 , 2009, 
2010 και 2011 ήτοι συνολικά για χρονικό διάστημα 22 μηνών. Με αυτή αιτείτο 
το  ποσό των  τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο  (3.872) ευρώ  με 
τον νόμιμο τόκο από της κοινοποιήσεως ταύτης έως εξοφλήσεως. 

 
Συζητήσεως γενομένης επί της ως άνω αγωγής εξεδόθη η υπ΄αριθμ. 

195/2013 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 
ενάγοντα το ποσό των   3.520 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. 

 
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 

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

5156/2013 αίτηση του 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 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, των 

προηγηθεισών αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου επί 

ομοίων αιτημάτων των δικηγόρων για το επίδομα των 176 ευρώ που 

επιδικάσθηκαν και απεφασίσθη η μη άσκηση ενδίκων μέσων 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 την υποβληθείσα αίτηση 

του δικαιούχου με το υπ’ αριθ. πρωτ.5156/19-04-2013 σχετικό έγγραφό 

του 

 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 την αίτηση του δικαιούχου. 

   

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 14/2013 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 

 
 

α) Αποδέχεται την υποβληθείσα αίτηση του δικαιούχου δικηγόρου του 

Δήμου κ. Χ.Χήτου-Κιάμου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ.5156/19-04-2013 

σχετικό έγγραφό του. 

 



β) Εγκρίνει την μη άσκηση περαιτέρω ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 195/2013 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας που αφορά καταβολή του υπολοίπου 
της ειδικής παροχής των 176 € στον δικηγόρο του Δήμου κ. Χ.Χήτο-Κιάμο, 
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 
του αιτούντος επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες όλων των βαθμών 
δικαιοδοσίας. 
 

γ) Δίδει την εντολή προς την Οικονομική Υπηρεσία για την εκτέλεση της 

παρούσης αποφάσεως,  σύμφωνα με την αίτηση του δικαιούχου δικηγόρου 

του Δήμου, ορίζοντας ότι το ήμισυ του επιδικασθέντος ποσού θα καταβληθεί 

σε άτοκες μηνιαίες δόσεις εντός του έτους 2013 και το υπόλοιπο ομοίως εντός 

του έτους 2014, κατόπιν νεότερης απόφασης της Οικ. Επιτροπής. 

 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  53/2013 
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. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
5. κ. Χ.Χήτο-Κιάμο, δικηγόρο του Δήμου 

 


