
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ



Νέα Φιλαδέλφεια 19/1/2015

Αριθ. Πρωτ. : 968/20-1-2015

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων του Δήμου &
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. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 8/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Ορθή Επανάληψη της αριθ. 125/2014
απόφασης Ο.Ε. περί παραίτησης από των
ήδη ασκηθέντων ενδίκων  μέσων  των
εφέσεων κατά των 427/2009 και 598/2009
αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας
που αφορά αγωγές για την ειδική παροχή
των € 176,00 του άρθρου 14 παρ.2 του Ν.
3016/2002 καθώς και ορισμός δόσεων για
την καταβολή επιδικασθέντος ποσού σε
υπαλλήλους του πρώην ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΔΡΑΣΕΩΝ που αντιστοιχεί στην ανωτέρω
ειδική παροχή (άρθρο 14 παρ.2 του Ν.
3016/2002)».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 19 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
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Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 641/1/15-1-2015
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) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος και 6) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αντωνόπουλος Δημήτριος 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 3)
Αράπογλου Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα
κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου εκ των ανωτέρω παρέστη, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 το  αναπληρωματικό
μέλος της πλειοψηφίας κ. Κουμαριανός Ευάγγελος.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

-Α –

Θέτω υπόψιν σας την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 5647/25-4-13
γνωμοδότηση της Προϊσταμένης ΝΥΔΦΧ,  η οποία έχει ως εξής :

<….  Προς
Την κα Δήμαρχο  Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος
Επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 435/13-3-13 αιτήσεως των Ηλία Κυδωνάκη

κλπ.[3 ενάγοντες]  προς τον Ενιαίο Φορέα Δράσεων ΔΦΧ που διεβιβάσθη
στον Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 436/14-3-13
έγγραφο του Ενιαίου Φορέα Δράσεων ΔΦΧ  [ υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 3304/14-
3-13], με την οποία  ζητούν ότι <……. Προτιθέμεθα  σε περίπτωση που γίνει
δεκτό το αίτημα μας για παραίτηση  από το ένδικο μέσο της εφέσεως του
δημοτικού νπδδ με την επωνυμία < Αθλητικός Οργανισμός  Δήμου
Φιλαδέλφειας > να παραιτηθούμε οιουδήποτε ποσού που αντιστοιχεί σε
χρονικό διάστημα πέραν της  διετίας  από την άσκηση  της αγωγής, ήτοι πρό
24-12-06  και  ζητούμε να εξετάσει το νπδδ με την επωνυμία < Ενιαίος
Φορέας Δράσεων Δήμου  ΦΧ >  ως καθολικός διάδοχος του νπδδ <
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν . Φιλ/φειας >  το ενδεχόμενο παραίτησης του
από το ένδικο μέσο της από 23-10-09 εφέσεως του  σε βάρος μας και κατά
της υπ΄αριθμ. 427/09  αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας σύμφωνα με
το άρθρο 72 παρ. 2 του Ν. 3852/10 προκειμένου να μας  καταβληθούν τα
πρωτοδίκως επιδικασθέντα ποσά , μειωμένα [ κατόπιν των ως άνω
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αναφερομένων παραιτήσεων μας] ως προς τον χρόνο παραγραφής [ διετία
]….>, επιθυμώ να θέσω υπόψιν σας τα κάτωθι.

Οι αιτούντες Ηλίας Κυδωνάκης κλπ. [ 3 ενάγοντες] ήσκησαν ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας την από 16-12-08 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 245/23-12-08]
αγωγή τους κατ΄  εμού [η οποία κοινοποιήθηκε στον Αθλητικό Οργανισμό
Δήμου Ν.Φιλ/φειας [ΑΟΔΝΦ] την 24-12-08 με την οποία ζήτησαν να
υποχρεωθεί ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν.Φιλ/φειας να καταβάλει σε
καθένα εξ αυτών τα εις αυτήν αναφερόμενα ποσά και δη νομιμοτόκως διά
δήθεν οφειλόμενη < ειδική παροχή- ειδικό επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών
διαφορών > για το χρονικό διάστημα από 1-1-04 έως 31-12-08  και τους δύο
πρώτους και από 1-1-06 έως 31-12-08  για τον τρίτο ενάγοντα [ πρβλ.
προσαγομένη].

Συζητήσεως γενομένης επί της ως άνω αγωγής εξεδόθη η  υπ΄αριθμ.
427/09 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας [ διαδικασία εργατικών διαφορών],
με την οποία εγένετο εν μέρει δεκτή η άνω αγωγή, υπεχρεώθη ο Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Ν.Φιλ/φειας να καταβάλει σε καθένα από τους  ενάγοντες το
ποσό των  7.392  ευρώ  με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής
μέχρις εξοφλήσεως και  κατεδικάσθη ο ΑΟΔΝΦ  εις την δικαστική δαπάνη των
εναγόντων ποσού 180 ευρώ.[ πρβλ. προσαγομένη].

Κατά των ως άνω  αντιδίκων και κατά της ως άνω υπ΄αριθμ. 427/09
αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας [ διαδ. εργατικών διαφορών] το  νπδδ
Αθλητικός  Οργανισμός Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας ήσκησε  νόμιμα και
εμπρόθεσμα  ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 23-10-
09 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 13/23-10-09] έφεση  [ πρβλ. προσαγομένη].

Δικάσιμος για την συζήτηση της ως άνω εφέσεως  ωρίσθη αρχικά,
επιμελεία των αντιδίκων, η  16-3-12 και μετ΄αναβολή  η 16-1-15.-

Καθ΄α προκύπτει εκ του περιεχομένου της ως άνω υπ΄ αριθμ. 427/09
αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας [ διαδ. εργατικών  διαφορών], το εκδόν
ταύτην Δικαστήριο  εδέξατο ότι  δήθεν < οι ενάγοντες κατά το ένδικο χρονικό
διάστημα  από 1-1-04 έως 31-12-08 αμείβοντο με τις συλλογικές συμβάσεις
εργασίας  της ΠΟΕ-ΟΤΑ σε συνδ. με τις διατάξεις του Ν. 2470/97  και Ν.
3205/03, ότι δικαιούνται την ένδικη παροχή για το χρονικό διάστημα από 1-1-06
έως 31-12-08, ήτοι για 36 μήνες Χ 176 ευρώ= 6.336  ευρώ και περαιτέρω ότι
δικαιούνται επ΄αυτής για επιδόματα εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας
το  ποσό των 1.056 ευρώ και συνολικά το ποσό των 7.392 ευρώ….>.

Το νπδδ < Αθλητικός  Οργανισμός Δήμου Ν. Φιλ/φειας >  προς
απόκρουσιν της ως άνω αγωγής ισχυρίσατο ότι σύμφωνα με την
υπ΄αριθμ.πρωτ. 210/22-4-09 βεβαίωση του Προέδρου του ΑΟΔΝΦ Κ. Παύλου
Κότσιρα ως και  τις  υπ΄αριθμ.πρωτ. 402/30-9-03, 404/27-9-04, 463/17-10-05
και υπ΄αριθμ. 404/30-9-03, 403/27-9-04 και 465/17-10-05  συμβάσεις έργου
προκύπτουν τα κάτωθι : 1.- Οι ενάγοντες  Ηλίας Κυδωνάκης [1ος ενάγων] και
Ιωάννης Φωλιάς [2ος ενάγων] παρέχουν στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Ν.
Φιλ/φειας [ΑΟΔΝΦ] την εργασία τους  και μάλιστα με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από  1-9-06 και  εφεξής και ουχί από 1-1-
04 μέχρι σήμερα, ως  απαραδέκτως ισχυρίζονται οι ενάγοντες. 2.- Οι
ενάγοντες Ηλ.Κυδωνάκης [ 1ος ενάγων] και Ιωάν.Φωλιάς [2ος ενάγων] κατά το
χρονικό διάστημα από 30-9-03 έως 31-7-06 δεν συνεδέοντο με τον
εναγόμενο Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Ν .Φιλ/φειας  με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίθου αορίστου χρόνου, ως απαραδέκτως ισχυρίζονται,
τουναντίον κατ΄εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 σε συνδ. με τις
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διατάξεις του άρθρου 681 επομ.ΑΚ δυνάμει σχετικών συμβάσεων έργου  είχε
ανατεθεί εις αυτούς από τον ΑΟΔΝΦ το έργο  της , Εκγύμνασης Τμημάτων
Γυμναστικής> και < Εκγύμνασης Τμημάτων Κολύμβησης . αντίστοιχα [ σχετ.
υπ΄ αριθμ. 402/30-9-03, 404/27-9-04 , 463/17-10-05  και  404/30-9-03 ,
403/27-9-04, 465/17-10-05 συμβάσεις έργου. 3.- Κατά τα χρονικά διαστήματα
α] από 1-8-04 έως 26-9-04 β] από 1-8-05 έως 16-10-05 και γ] από 1-8-06 έως
1-9-06 δεν συνεδέοντο με καμμία απολύτως έννομη σχέση με τον ΑΟΔΝΦ,
ως απαραδέκτως, αορίστως  ισχυρίζονται οι πρώτος και δεύτερος των
εναγόντων. 4.-Οι αποδοχές των εναγόντων καθωρίσθησαν και καθορίζονται
βάσει των εκάστοτε  ΣΣΕ των ΟΤΑ και ουχί βάσει του Ενιαίου  Μισθολογίου [
Ν. 2470/97 και Ν. 3205/03].

Προσέτι ότι κακώς, παρανόμως και κατά πάντα αδικαιολογήτως και
κατ΄εσφαλμένη του νόμου ερμηνεία  συνυπολόγισε  στην υπό κρίσιν παροχή
και τα επιδόματα   εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας, εφ΄όσον για τον
υπολογισμό λαμβάνεται υπόψιν μόνο ο βασικός μισθός και το επίδομα
χρόνου υπηρεσίας.

Περαιτέρω το  νπδδ < Αθλητικός Οργανισμός  Δήμου Ν. Φιλ/φειας >
ισχυρίσατο ότι , εφ΄οσον η ένδικη αγωγή κατετέθη την 23-12-08  και
κοινοποιήθηκε στον Αθλητικό Οργανισμό  Δήμου Ν.Φιλ/φειας την 24-12-08,
οποιαδήποτε αξίωση των εναγόντων για καταβολή της ένδικης παροχής έχει
παραγραφεί για το χρονικό διάστημα από 1-1-04 έως 24-12-06, άλλως και
όλως επικουρικώς, για την περίπτωση που το Δικαστήριο Σας ήθελε δεχθεί
ότι ο χρόνος παραγραφής αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα
στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση,  τότε έχει παραγραφεί για το χρονικό
διάστημα από 1-01-04 έως 31-12-06, της παραγραφής λαμβανομένης
υπόψιν και αυτεπαγγέλτως από το Δικ/ριο [ αρθρο 3, 4 ΝΔ 31/68,  ΑΠ 304/68,
354/80 ΑΠ 145/06 ΕΕΝ 2007. 138, Ολ.ΑΠ  29/06 ΕΕΝ 2007. 295 σε συνδ. με
το άρθρο 304 του ΠΔ 410/95].

Σχετικές  προς τούτο και  οι  υπ΄αριθμ. 1/12 και 2/12 αποφάσεις του
Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 100 Σ/τος , με τις οποίες
ήρθη η σχετική  αμφισβήτηση σχετικά με την  παραγραφή των απαιτήσεων
των υπαλλήλων του Δημοσίου και ΟΤΑ κατ΄αυτών σχετικά με τις αποδοχές,
απολαβές ή αποζημιώσεις του άρθρου 90 παρ. 3 του Ν. 2362/95 η  οποία
υπήρχε μεταξύ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και
εκρίθη ότι : <….   Η διατάξη του άρθου 90 παρ. 3 του ν. 2362/95 με την
οποία  προβλέπεται βραχυπρόθεσμη διετής παραγραφή των αξιώσεων
των υπαλλήλων του Δημοσίου έναντι αυτού σχετικά με αποδοχές ή
άλλης φύσεως αποδοχές ή αποζημιώσεις δεν αντίκειται στο  άρθρο 4
παρ. 1 του Συντάγματος ..> [πρβλ. προσαγόμενες ].

Σχετική προς τούτο είναι και η υπ΄αριθμ. 95/2013 απόφαση της
Ολομέλειας του ΣτΕ , με την οποία εκρίθη από την συνταγματική αρχή της
ισότητας δεν απορρέει υποχρέωση της Διοίκησης να επεκτείνει την χορήγηση
της εν λόγω παροχής, η οποία παρέχεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Εν όψει  των ανωτέρω  φρονώ ότι η ασκηθείσα ως άνω  και προς
προστασία των δικαιωμάτων του νπδδ με την επωνυμία < Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας > ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών έφεση του  νπδδ  < Αθλητικός Οργανισμός Δήμου  Ν.
Φιλαδέλφειας>  κατά των αντιδίκων και κατά  της ως άνω υπ΄αριθμ. 427/09
αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας θα ευδοκιμήσει, εφ΄όσον    δεν
συντρέχουν ούτε συνέτρεχαν ούτε συνέτρεξαν ποτε στο πρόσωπο των
αιτούντων όλες οι νόμιμες   προϋποθέσεις   χορηγήσεως της επίδικης  <
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ειδικής παροχής- ειδικό επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών >  για
το χρονικό διάστημα από 1-1-06 έως 31-12-08 και κατά συνέπεια η υπό
κρίσιν υπ΄αριθμ. πρωτ. 435/13-3-13  αίτηση των Ηλία Κυδωνάκη κλπ. θα
πρέπει να απορριφθεί για τους λόγους που εκτίθενται ανωτέρω.

Αθήνα 23-4-13
Η Προϊ/νη ΝΥΔΦΧ
Ζαμπέτα Δρόσου…..>.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του δημοτικού νπδδ με την  επωνυμία <
Ενιαίος  Φορέας Δράσεων Πολιτισμού , Αθλητισμού Περιβάλλοντος,
Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου  Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος >  ως καθολικός διάδοχος του δημοτικού νπδδ με την επωνυμία
< Αθλητικός Οργανισμός  Δήμου Ν. Φιλ/φειας > [ άρθρ. 1 και  102 και 103 Ν.
3852/10  ως και ΦΕΚ 591 τ. Β΄ της 14-4-2011] με την υπ΄αριθμ.48/13
απόφαση του , απεφάσισε κατά πλειοψηφία <…1.- την αποδοχή της
υπ΄αριθμ. 435/13-3-13 αιτήσεως με όσες προτάσεις  σε αυτήν αναφέρονται,
κρίνοντας τις προτάσεις αυτές οικονομικά συμφέρουσες για το νομικό
πρόσωπο. 2.- την  παραίτηση του νομικού προσώπου από κάθε τακτικό ή
έκτακτο ένδικο μέσο  για τις εις το σκεπτικό της παρούσας απόφασης
αναφερόμενες υποθέσεις προς αποφυγή πολυδάπανου δικαστικού αγώνα και
για την ίση αντιμετώπιση των υπαλλήλων του Δήμου και του ΝΠΔΔ.  3…….>.

-Β -

Θέτω υπόψιν σας την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 5648/25-4-13
γνωμοδότηση της Προϊσταμένης ΝΥΔΦΧ,  η οποία έχει ως εξής :

<……Προς
Την κα Δήμαρχο Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος

Επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 436/13-3-13 αιτήσεως του Παν. Μπόβου προς
τον Ενιαίο Φορέα Δράσεων ΔΦΧ που διεβιβάσθη  στον Δήμο Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 436/14-3-13 έγγραφο του Ενιαίου Φορέα
Δράσεων ΔΦΧ  [ υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 3304/14-3-13], με την οποία  ζητεί ότι
<……. Προτίθεμαι σε περίπτωση που γίνει δεκτό το αίτημα μου για παραίτηση
από το ένδικο μέσο της εφέσεως του δημοτικού νπδδ με την επωνυμία <
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Φιλαδέλφειας > να παραιτηθώ οιουδήποτε ποσού
που αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα πέραν της  διετίας  από την άσκηση  της
αγωγής, ήτοι πρό 24-12-06  και  ζητώ να εξετάσει το νπδδ με την επωνυμία <
Ενιαίος Φορέας Δράσεων Δήμου  ΦΧ >  ως καθολικός διάδοχος του νπδδ <
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ν . Φιλ/φειας >  το ενδεχόμενο παραίτησης του
από το ένδικο μέσο της από 7-10-10 εφέσεως του  σε βάρος μου και κατά της
υπ΄αριθμ. 598/09  αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 2 του Ν. 3852/10 προκειμένου να μου  καταβληθούν τα
πρωτοδίκως επιδικασθέντα ποσά , μειωμένα [ κατόπιν των ως άνω
αναφερομένων παραιτήσεων μου] ως προς τον χρόνο παραγραφής [ διετία
]….>, επιθυμώ να θέσω υπόψιν σας τα κάτωθι.

Ο ενάγων Παν. Μπόβος  ήσκησε  ενώπιον του  Ειρηνοδικείου  Ν.
Ιωνίας  την από 16-12-08 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 242/23-12-08]  αγωγή του κατά
του νπδδ με την επωνυμία < Πνευματικό Κέντρο ΔήμουΝ. Φλ/φειας > [η οποία
κοινοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ν. Φιλ/φειας την 24-12-08 ], με
την οποία ζήτησε να υποχρεωθεί το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ν.Φιλ/φειας να
του καταβάλει το ποσό των 11.968 ευρώ και δη νομιμοτόκως από την
επομένη κάθε δικαιούμενης οφειλής, άλλως  από την επίδοση της αγωγής δια
δήθεν  οφειλόμενη  < ειδική παροχή – ειδικό επίδομα εξομάλυνσης
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μισθολογικών διαφορών > σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2 του Ν. 3016/02
για το χρονικό διάστημα από   1-1-04  έως  31-12-08 [πρβλ. προσαγομένη].

Συζητήσεως γενομένης επί της ως άνω αγωγής εξεδόθη η  υπ΄αριθμ.
598/09 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας  [διαδ.  Εργατικών διαφορών] ,
με την οποία εγενέτο εν μέρει δεκτή η άνω αγωγή, υπεχρεώθη το Πνευματικό
Κέντρο Δήμου Ν.Φιλ/φειας να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 7.392
ευρώ  με τον νόμιμο τόκο [ 6 % ] από την επομένη της επίδοσης της αγωγής
μέχρι την πλήρη εξόφληση και κατεδικάσθη το  Πνευματικό Κέντρο ΔΝΦ εις
την  δικαστική δαπάνη του ενάγοντα ποσού 180 ευρώ [ πρβλ. προσαγομένη].

Κατά του ως άνω  αντιδίκου και κατά της ως άνω υπ΄αριθμ. 598/09
αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας [ διαδ. εργατικών διαφορών] το  νπδδ
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας ήσκησε  νόμιμα και εμπρόθεσμα
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 7-10-10 [ υπ΄αριθμ.
καταθ. 53/11-10-10] έφεση  πρβλ. προσαγομένη].

Δικάσιμος για την συζήτηση της ως άνω εφέσεως  ωρίσθη, επιμελεία των
αντιδίκων, η 31-5-13.-

Καθ΄α προκύπτει εκ του περιεχομένου της ως άνω υπ΄ αριθμ. 598/09
αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας [ διαδ. εργατικών  διαφορών], το εκδόν
ταύτην Δικαστήριο  εδέξατο ότι  δήθεν < ο ενάγων κατά το ένδικο χρονικό
διάστημα  από 1-1-04 έως 31-12-08 αμείβετο με τις συλλογικές συμβάσεις
εργασίας  της ΠΟΕ-ΟΤΑ σε συνδ. με τις διατάξεις του Ν. 2470/97  και Ν.
3205/03, ότι δικαιούται την ένδικη παροχή για το χρονικό διάστημα από 1-1-06
έως 31-12-08, ήτοι για 36 μήνες Χ 176 ευρώ= 6.336  ευρώ και περαιτέρω ότι
δικαιούται επ΄αυτής για επιδόματα εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας
το  ποσό των 1.056 ευρώ και συνολικά το ποσό των 7.392 ευρώ….>.

Το νπδδ  < Πνευματικό Κέντρο ΔΝΦ >  προς απόκρουσιν της ως άνω
αγωγής ισχυρίσατο ότι  σύμφωνα με  την υπ΄αριθμ. πρωτ. 875/2-9-09
βεβαίωση  του Προέδρου του Πνευματικού Κέντρου του ΔΝΦ Κ κ. Γεωργίου
Κανταρέλη ως και τις υπ΄αριθμ. 440/02, 928/03, 998/04 και 1146/05
συμβάσεις έργου προκύπτει ότι  : 1.- Ο ενάγων Παν.Μπόβος ουδέποτε
συνεδέθη καθ΄οιονδήποτε τρόπο [ δηλ. ούτε με σύμβαση έργου ούτε με
σύμβαση εργασίας] με το νπδδ  < Πνευμ. Κέντρο Δήμου Ν.Φιλ/φειας> κατά τα
χρονικά διαστήματα : α] από 1-9-03 έως  8-12-03 β] από 9-12-04 έως 19-12-
04 και γ] από 20-12-05 έως 28-12-05 , ως απαραδέκτως  ισχυρίζεται με την
υπό κρίσιν αγωγή του. 2.- Ο  ενάγων  συνδέεται ή συνεδέθη με το εναγόμενο
νπδδ Πνευματικό  Κέντρο Δήμου Ν.Φιλ/φειας κατά το ένδικο χρονικό
διάστημα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΜΟΝΟ κατά
το χρονικό διάστημα από 1-12-06 έως 31-12-08. 3.- Ο ενάγων κατά το
χρονικό διάστημα από 1-1-04 έως  30-11-06 ουδόλως απησχολήθη ούτε
συνεδέθη με το εναγόμενο δημοτικό νπδδ  με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου. 4.- Ο ενάγων μέχρι την 1-12-06 συνεδέετο με το
εναγόμενο δημοτικό νπδδ με την επωνυμία < Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ν.
Φιλ/φειας > με σύμβαση έργου  και όχι με σύμβαση εργασίας  ιδιωτ.δικαίου
αορίστου χρόνου. 5. -Ο ενάγων απασχολείται ή απασχολείτο κατά το χρονικό
διάστημα από 1-12-06 έως 31-12-08 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου και με την ειδικότητα και το αντικείμενο που αναφέρεται στην
ως άνω  βεβαίωση, δηλ. ως χειριστής  Η/Υ και τέλος ότι 6.- Οι  αποδοχές του
ενάγοντος καθωρίσθηκαν και καθορίζονται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών
ΣΣΕ των ΟΤΑ και όχι βάσει του Ν.2470/97 ή του Ν. 3205/03.

Προσέτι ότι κακώς, παρανόμως και κατά πάντα αδικαιολογήτως και
κατ΄εσφαλμένη του νόμου ερμηνεία  συνυπολόγισε  στην υπό κρίσιν παροχή
και τα επιδόματα   εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας, εφ΄όσον για τον
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υπολογισμό λαμβάνεται υπόψιν μόνο ο βασικός μισθός και το επίδομα
χρόνου υπηρεσίας.

Περαιτέρω το  νπδδ < Πνευματικό  Κέντρο  Δήμου Ν. Φιλ/φειας >
ισχυρίσατο ότι , εφ΄οσον η ένδικη αγωγή κατετέθη την 23-12-08  και
κοινοποιήθηκε στο Πνευματικό  Κέντρο  Δήμου Ν.Φιλ/φειας την 24-12-08,
οποιαδήποτε αξίωση των εναγόντων για καταβολή της ένδικης παροχής έχει
παραγραφεί για το χρονικό διάστημα από 1-1-04 έως 24-12-06, άλλως και
όλως επικουρικώς, για την περίπτωση που το Δικαστήριο Σας ήθελε δεχθεί
ότι ο χρόνος παραγραφής αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα
στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση,  τότε έχει παραγραφεί για το χρονικό
διάστημα από 1-01-04 έως 31-12-06, της παραγραφής λαμβανομένης
υπόψιν και αυτεπαγγέλτως από το Δικ/ριο [ αρθρο 3, 4 ΝΔ 31/68,  ΑΠ 304/68,
354/80 ΑΠ 145/06 ΕΕΝ 2007. 138, Ολ.ΑΠ  29/06 ΕΕΝ 2007. 295 σε συνδ. με
το άρθρο 304 του ΠΔ 410/95].

Σχετικές  προς τούτο και  οι  υπ΄αριθμ. 1/12 και 2/12 αποφάσεις του
Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 100 Σ/τος , με τις οποίες
ήρθη η σχετική  αμφισβήτηση σχετικά με την  παραγραφή των απαιτήσεων
των υπαλλήλων του Δημοσίου και ΟΤΑ κατ΄αυτών σχετικά με τις αποδοχές,
απολαβές ή αποζημιώσεις του άρθρου 90 παρ. 3 του Ν. 2362/95 η  οποία
υπήρχε μεταξύ του Αρείου Πάγου και  του Συμβουλίου της Επικρατείας και
εκρίθη ότι : <…. Η διατάξη του άρθου 90 παρ. 3 του ν. 2362/95 με την
οποία  προβλέπεται βραχυπρόθεσμη διετής παραγραφή των αξιώσεων
των υπαλλήλων του Δημοσίου έναντι αυτού σχετικά με αποδοχές ή
άλλης φύσεως αποδοχές ή αποζημιώσεις δεν αντίκειται στο  άρθρο 4
παρ. 1 του Συντάγματος ..> [πρβλ. προσαγόμενες ].

Σχετική προς τούτο είναι και η υπ΄αριθμ. 95/2013 απόφαση της
Ολομέλειας του ΣτΕ , με την οποία εκρίθη από την συνταγματική αρχή της
ισότητας δεν απορρέει υποχρέωση της Διοίκησης να επεκτείνει την χορήγηση
της εν λόγω παροχής, η οποία παρέχεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Εν όψει  των ανωτέρω  φρονώ ότι η ασκηθείσα ως άνω  και προς
προστασία των δικαιωμάτων του νπδδ με την επωνυμία <Πνευματικό Κέντρο
Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας > ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
έφεση του  νπδδ  <Πνευματικό Κέντρο Δήμου  Ν. Φιλαδέλφειας>  κατά του
αντιδίκου και κατά  της ως άνω υπ΄αριθμ. 598/09 αποφάσεως του
Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας θα ευδοκιμήσει, εφ΄όσον    δεν συντρέχουν ούτε
συνέτρεχαν ούτε συνέτρεξαν ποτε στο πρόσωπο του  αιτούντος όλες οι
νόμιμες   προϋποθέσεις   χορηγήσεως της επίδικης  < ειδικής παροχής- ειδικό
επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών >  για το χρονικό διάστημα
από 1-1-06 έως 31-12-08 και κατά συνέπεια η υπό κρίσιν υπ΄αριθμ. πρωτ.
435/13-3-13  αίτηση του Παν. Μπόβου θα πρέπει να απορριφθεί για τους
λόγους που εκτίθενται ανωτέρω.

Αθήνα 23-4-13
Η Προϊ/νη ΝΥΔΦΧ
Ζαμπέτα Δρόσου……>.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του δημοτικού νπδδ με την  επωνυμία <
Ενιαίος  Φορέας Δράσεων Πολιτισμού , Αθλητισμού Περιβάλλοντος,
Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου  Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος >  ως καθολικός διάδοχος του δημοτικού νπδδ με την επωνυμία
< Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ν. Φιλ/φειας > [ άρθρ. 1 και  102 και 103 Ν.
3852/10  ως και  ΦΕΚ 591 τ. Β΄ της 14-4-2011] με την υπ΄αριθμ.48/13
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απόφαση του , απεφάσισε κατά πλειοψηφία <…1.- την αποδοχή της
υπ΄αριθμ. 436/13-3-13 αιτήσεως με όσες προτάσεις  σε αυτήν αναφέρονται,
κρίνοντας τις προτάσεις αυτές οικονομικά συμφέρουσες για το νομικό
πρόσωπο. 2.- την  παραίτηση του νομικού προσώπου από κάθε τακτικό ή
έκτακτο ένδικο μέσο  για τις εις το σκεπτικό της παρούσας απόφασης
αναφερόμενες υποθέσεις προς αποφυγή πολυδάπανου δικαστικού αγώνα και
για την ίση αντιμετώπιση των υπαλλήλων του Δήμου και του ΝΠΔΔ. 3…….>.

- Γ -

Θέτω υπόψιν σας την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 6989/24-5-13
γνωμοδότηση της Προϊσταμένης ΝΥΔΦΧ,  η οποία έχει ως εξής :  ……

ΠΡΟΣΟΧΗ
<…… ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Προς
Την κα Δήμαρχο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος

Επί της κοινοποιηθείσης την 10-5-2013 στο δημοτικό νπδδ με την
επωνυμία < Ενιαίος Φορέας Δράσεων…ΔΦΧ > [ υπ΄αριθμ. πρωτ. 816/13-5-
13]  υπ΄αριθμ. 551/12 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας [ διαδ.
εργατικών διαφορών] που διεβιβάσθη στον Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος
και  την Νομική Υπηρεσία ΔΦΧ με το  υπ΄αριθμ. πρωτ. 816/13-5-13 έγγραφο
του [ υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 6540/16-5-13] ως και της υπ΄αριθμ. πρωτ.
846/16-5-13 αιτήσεως της Καλομοίρας- Ιωάννας Μαρκοπουλιώτη κλπ. [
σύνολο 5 αιτούντες] προς το νπδδ < Ενιαίος Φορέας Δράσεων ΔΦΧ > που
διεβιβάσθη στον Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος και την ΝΥΔΦΧ [ υπ΄
αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 6588/17-5-13] και τα οποία παρέλαβα την 20-5-13,
επιθυμώ να θέσω υπόψιν σας τα κάτωθι.

Οι Καλομοίρα- Ιωάννα Μαρκοπουλιώτη κλπ.  [ σύνολο 5  ενάγοντες]
ήσκησαν κατά του δημοτικού νπδδ με την επωνυμία < Ενιαίος Φορέας
Δράσεων  ΔΦΧ > την  από  19-10-11 [ υπ΄ αριθμ. καταθ. 171/1-11-11] αγωγή
τους, η οποία κοινοποιήθηκε στον Ενιαίο Φορέα Δράσεων ΔΦΧ την 23-11-
11, με την  οποία ητήσαντο  να υποχρεωθεί το δημοτικό νπδδ με την
επωνυμία < Ενιαίος Φορέας Δράσεων ΔΦΧ > να καταβάλει εις ένα έκαστον εξ
αυτών τα εις αυτήν αναφερόμενα χρηματικά ποσά  και δη νομιμοτόκως για
δήθεν οφειλόμενη < ειδική παροχή – ειδικό επίδομα εξομάλυνσης
μισθολογικών διαφορών > σύμφωνα με το άρθρο  14 παρ. 2 του Ν. 3016/02
για το χρονικό διάστημα από 1-12-08 έως 30-9-11 , η δε τα τρίτη εξ αυτών για
το χρονικό διάστημα από 1-4-09 έως 30-9-11 [ πρβλ. προσαγόμενη].

Συζητήσεως γενομένης επί της ως άνω αγωγής εξεδόθη η υπ΄αριθμ.
551/12 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας [ διαδικασία εργατικών
διαφορών], με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται εις αυτήν
εκρίθη ότι :  < …Δικάζει κατ΄αντιμωλία των αντιδίκων. Δέχεται  την αγωγή.
Υποχρεώνει το εναγόμενο  νομικό πρόσωπο  να καταβάλει στην πρώτη,
δεύτερο, Τετάρτη και  Πέμπτη των εναγόντων το ποσό των 5.984 ευρώ  με το
νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής  και στην τρίτη ενάγουσα το ποσό
των 5.280 ευρώ με τον νόμιμο τόκο  από την επίδοση της αγωγής  και μέχρι
την ολοσχερή τους εξόφληση. Επιβάλλει την δικαστική δαπάνη σε βάρος του
εναγομένου,   την οποία ορίζει σε 300 ευρώ …> [ πρβλ. προσαγομένη].

Κεκυρωμένο αντίγραφο της ως άνω υπ΄αριθμ. 551/12 αποφάσεως του
Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας [ διαδ. εργατικών διαφορών] επεδόθη στο δημοτικό
νπδδ με την  επωνυμία < Ενιαίος Φορέας Δράσεων  Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος  >την 10-5-13 [ αριθμ. πρωτ.   816/13-5-13].
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Εξ ετέρου οι ως άνω ενάγοντες με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 846/16-5-13
αίτηση τους ζητούν την καταβολή εις ένα έκαστον εξ αυτών  των
επιδικασθέντων δυνάμει της υπ΄αριθμ. 551/12 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου
Ν. Ιωνίας  ποσών και την μη άσκηση υπό του  νπδδ ενδίκων μέσων
κατ΄αυτής.

Καθ΄ α προκύπτει εκ του σκεπτικού της ως άνω υπ΄αριθμ. 551/12
αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας [ διαδ. εργατικών διαφορών], το
εκδόν την ως άνω απόφαση Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο εδέξατο ότι  οι
ενάγοντες δικαιούνται  την ως άνω < ειδική παροχή – ειδικό επίδομα
εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών >, σιγή αντιπαρελθόν την νομίμως και
προσηκόντως προταθείσα υπό του εναγομένου δημοτικού νπδδ ένσταση περί
παραγραφής των αξιώσεων  των εναγόντων.

Ειδικώτερα  το δημοτικό νπδδ επεκαλέσθη και  απέδειξε νομίμως και
προσηκόντως  ότι :

Επειδή  η ένδικος αξίωση των αντιδίκων παρεγράφη.
Επειδή  στην παρ.3 του άρθρου 90 του  Ν. 2362/95 < Περί Δημοσίου

Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του  Κράτους και άλλες διατάξεις > [ ΦΕΚ Α
247/27-12-95] που εφαρμόζεται στην συγκεκριμένη περίπτωση,  όπως
προκύπτει τούτο από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΝΔ 31/68 , ορίζεται ότι <
Η  απαίτηση  οποιουδήποτε των επί σχέσει  δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
υπαλλήλων  του Δημοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών  κατ΄αυτού, που αφορά
σε αποδοχές ή άλλης φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, έστω και αν
βασίζεται σε παρανομία  των οργάνων του Δημοσίου ή στις περί
αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις παραγράφεται μετά διετία  από της
γενέσεως της>. Περαιτέρω δε στο άρθρο 91 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι:<
Επιφυλασσόμενης κάθε άλλης ειδικής διατάξεως του παρόντος, η παραγραφή
οποιασδήποτε  απαιτήσεως κατά του Δημοσίου αρχίζει από το τέλος  του
οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική
επιδίωξη αυτής >.

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων  σαφώς προκύπτει  ότι με
την πρώτη από αυτές ρυθμίζεται ειδικώς το θέμα του χρόνου της παραγραφής
των αξιώσεων των επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού  δικαίου υπαλλήλων του
Δημοσίου πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων κατ΄αυτού που αφορούν σε
αποδοχές ή κάθε άλλης φύσεως απολαβές ή αποζημιώσεις, έστω και αν
βασίζονται σε παρανομία των οργάνων  του Δημοσίου ή στις περί
αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις και ορίζεται ως χρονικό σημείο
ενάρξεως της παραγραφής αυτής η γένεση της κάθε αντίστοιχης  αξιώσεως.
Η διάταξη αυτή είναι ειδική σε σχέση με την διάταξη του άρθρου 91 εδ.α του
ανωτερω νόμου, με την οποία  ρυθμίζεται γενικώς το θέμα της ενάρξεως του
χρόνου παραγραφής οποιασδήποτε αξιώσεως κατά του δημοσίου από το
τέλος του οικονομικού έτους  μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η
δικαστική επιδίωξη αυτής, όπως τούτο σαφώς συνάγεται  από την ρητή
επιφύλαξη ως προς την ισχύ άλλων ειδικών διατάξεων που υπάρχει στο
άρθρο 91 εδαφ.α΄και επομένως  κατισχύει αυτής [πρβλ. Ολομ. ΑΠ 29/06 ΕΕΝ
2007. 295].

Επειδή κατά την πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου, απαιτήσεις
υπαλλήλων έναντι Δημοσίου , ΟΤΑ κλπ. που αφορούν σε αποδοχές ή πάσης
φύσεως αποζημιώσεις παραγράφονται μετά διετία από της γενέσεως τους, η
δε παραγραφή αυτή δεν προσκρούει στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ
[πρβλ.προσαγόμενη ΑΠ 145/06 ΕΕΝ  2007. 138
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Κατά συνέπεια, εφ΄οσον η ένδικη αγωγή κατετέθη την 1-11-11 και
κοινοποιήθηκε την 23-11 -11 , οποιαδήποτε αξίωση των εναγόντων για
καταβολή  της ένδικης   παροχής  έχει παραγραφεί για το χρονικό διάστημα
από 1-12-08  έως 23-11-09 , άλλως και όλως επικουρικώς , για την
περίπτωση  που το Δικαστήριο Σας ήθελε  δεχθεί  ότι ο χρόνος  παραγραφής
αρχίζει  από το τέλος του οικονομικού έτους  μέσα στο οποίο  γεννήθηκε η
αξίωση, τότε  έχει παραγραφεί  διά το διάστημα από 1-12-08 έως 31-12-09 ,
της παραγραφής λαμβανομένης υπόψιν αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο
Σας [αρθρο 3, 4 ΝΔ 31/68 , ΑΠ 304/77 , 354/80 σε συνδ. με το άρθρο 304 του
ΠΔ 410/95].

Συνεπίκουρος των ανωτέρω  είναι και οι  υπ΄αριθμ. 1/12 και 2/12
αποφάσεις του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 100 Σ/τος ,
με τις οποίες ήρθη η σχετική  αμφισβήτηση σχετικά με την παραγραφή των
απαιτήσεων των υπαλλήλων του Δημοσίου και ΟΤΑ κατ΄αυτών σχετικά με τις
αποδοχές, απολαβές ή αποζημιώσεις του άρθρου 90 παρ. 3 του Ν. 2362/95 η
οποία υπήρχε μεταξύ του Αρείου Πάγου και  του Συμβουλίου της Επικρατείας
και εκρίθη ότι : <….   Η διατάξη του άρθου 90 παρ. 3 του ν. 2362/95 με την
οποία  προβλέπεται βραχυπρόθεσμη διετής παραγραφή των αξιώσεων
των υπαλλήλων του Δημοσίου έναντι αυτού σχετικά με αποδοχές ή
άλλης φύσεως αποδοχές ή αποζημιώσεις δεν αντίκειται στο  άρθρο 4
παρ. 1 του Συντάγματος ..> [πρβλ. προσαγόμενες ].

Εν όψει του περιεχομένου των ως άνω υπ΄αριθμ. 1/12 και 2/12
αποφάσεων του ΑΕΔ φρονώ ότι η ασκηθησομένη και προς προστασία των
δικαιωμάτων του δημοτικού νπδδ με την επωνυμία < Ενιαίος Φορέας
Δράσεων Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος >  ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών έφεση του δημοτικού νπδδ με την επωνυμία < Ενιαίος
Φορέας Δράσεων Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος > κατά  της ως άνω
υπ΄αριθμ. 551/12 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας θα ευδοκιμήσει,
εφ΄όσον κακώς, παρανόμως, αδικαιολογήτως και κατ΄εσφαλμένη του νόμου
ερμηνεία και εφαρμογή  το εκδόν την ως άνω υπ΄αριθμ. 551/12 απόφαση
Πρωτοβάθμιο Δικ/ριο δεν έλαβε υπόψιν του ότι οι αξιώσεις των αντιδίκων
υπέκειντο εις  διετή παραγραφή.

Περαιτέρω το εναγόμενο νπδδ με την επωνυμία < Ενιαίος Φορέας
Δράσεων Δήμου Φιλ/φειας – Χαλκηδόνος  νομίμως και προσηκόντως
υπεστήριξε ότι  όπως προκύπτει από τις υπ΄αριθμ. πρωτ. 1731/21-9-12 και
1782/2-10-12 βεβαιώσεις του Προέδρου του νπδδ,     οι αποδοχές των
εναγόντων καθωρίσθηκαν και καθορίζονται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών
ΣΣΕ των  ΟΤΑ και ουχί  βάσει του Ν.2470/ 97 ή του  Ν. 3205/03 , ως
απαραδέκτως και αναιτιολογήτως εκρίθη υπό της ως άνω υπ΄αριθμ. 551/12
αποφάσεως του  Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας.

Κατά συνέπεια  κακώς, παρανόμως, αυθαιρέτως, άνευ νομίμου
βάσεως και όλως αναιτιολογήτως  και κατ΄εσφαλμένη του νόμου ερμηνεία και
εφαρμογή και κατά κακή εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού και συγκεκριμένα
των υπ΄αριθμ.πρωτ. 1731/21-9-12 και 1782/2-10-12 βεβαιώσεων του
Προέδρου του νπδδ, το εκδόν την εκκαλουμένη απόφαση Πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο  εδέξατο ότι δήθεν οι αντίδικοι κατά το επίδικο χρονικό διάστημα
απησχολήθησαν στο εναγόμενο νπδδ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου και αμείβοντο δήθεν με τις διατάξεις του Ενιαίου
Μισθολογίου  και  ότι δήθεν κατά συνέπεια δικαιούνται την επίδικη παροχή,
σιγή αντιπαρελθόν τον νομίμως και προσηκόντως προταθέντα ισχυρισμόν
μου που ασκεί ουσιώδη επιρροή εις την έκβαση της παρούσης  δίκης, καθ΄ον
οι ενάγοντες συνδέονται και  συνεδέοντο με το δημοτικό νπδδ κατά το ένδικο
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χρονικό διάστημα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι δε
αποδοχές τους καθωρίσθηκαν και καθορίζονται βάσει των εκάστοτε
ισχυουσών ΣΣΕ των ΟΤΑ και ουχί βάσει του Ενιαίου Μισθολογίου .

Σχετική προς τούτο είναι και η υπ΄αριθμ. 95/2013  απόφαση της
Ολομέλειας του ΣτΕ , με την οποία εκρίθη από την συνταγματική αρχή της
ισότητας δεν απορρέει υποχρέωση της Διοίκησης να επεκτείνει την χορήγηση
της εν λόγω παροχής, η οποία παρέχεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Και ταύτα πάντα λαμβανομένου υπόψιν ότι η υπό  των αιτούντων
επικαλούμενη υπ΄αριθμ. 93/09 απόφαση του Αρείου Πάγου αφορά
υπαλλήλους του νπδδ με την επωνυμία < Γενικό Νοσοκομείο  Εδεσσας > και
ουχί δημοτικούς υπαλλήλους.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 518 ΚΠολΔ ορίζεται ότι  η προθεσμία
εφέσεως είναι 30 ημέρες και αρχίζει από την επίδοση της απόφασης που
περατώνει την δίκη.

Μετά από τα παραπάνω φρονώ ότι η υπό  κρίσιν  υπ΄αριθμ. πρωτ.
846/16-5-13 [ υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ  6588/17-5-13 αίτηση των Καλομοίρας-
Ιωάννας Μαρκοπουλιώτη  κλπ. πρέπει να απορριφθεί και προς προστασία
των δικαιωμάτων του δημοτικού νπδδ με την επωνυμία < Ενιαίος Φορέας
Δράσεων  Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος  > παρακαλώ να μου
χορηγήσετε το αργότερο μέχρι την 3-6-13 σχετική  απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του δημοτικού νπδδ με την επωνυμία < Ενιαίος Φορέας Δράσεων
ΔΦΧ>   που να με  εξουσιοδοτεί όπως προς προστασία των δικ/των του άνω
δημοτικού νπδδ με την επωνυμία < Ενιαίος Φορέας Δράσεων Δήμου
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος  > και δια λογ/σμό αυτού ασκήσω ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έφεση κατά των Καλομοίρας- Ιωάννας
Μαρκοπουλιώτη κλπ.   και κατά της υπ΄αριθμ. 551/12 αποφάσεως του
Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας και να παρασταθώ κατά την ορισθησομένη δικάσιμο
προς υποστήριξη  της ως άνω εφέσεως , καταθέτοντας προς τούτο έγγραφα
και υπομνήματα.

Αθήνα 22-5-13
Η Προϊ/νη ΝΥΔΦΧ
Ζαμπέτα Δρόσου ……>

Το Διοικητικό Συμβούλιο του δημοτικού νπδδ με την  επωνυμία <
Ενιαίος  Φορέας Δράσεων Πολιτισμού , Αθλητισμού Περιβάλλοντος,
Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου  Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος >  [ άρθρ. 1 και  102 και 103 Ν. 3852/10  ως και  ΦΕΚ 591 τ. Β΄
της 14-4-2011] με την υπ΄αριθμ.48/13 απόφαση του , απεφάσισε κατά
πλειοψηφία <…1.- την αποδοχή της υπ΄αριθμ. 846/16-5-13 αιτήσεως με όσες
προτάσεις  σε αυτήν αναφέρονται, κρίνοντας τις προτάσεις αυτές οικονομικά
συμφέρουσες για το νομικό πρόσωπο. 2.- την  παραίτηση του νομικού
προσώπου από κάθε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο  για τις εις το σκεπτικό
της παρούσας απόφασης αναφερόμενες υποθέσεις προς αποφυγή
πολυδάπανου δικαστικού αγώνα και για την ίση αντιμετώπιση των
υπαλλήλων του Δήμου και του ΝΠΔΔ. 3.- την μη άσκηση τακτικού ή
έκτακτου ένδικου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 551/12 αποφάσεως του
Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας [ διαδικασία εργατικών διαφορών] και κατά των
Καλομοίρας Ιωάννας Μαρκοπουλιώτη κλπ. [ σύνολο 5 εναγόντων] και
την αποδοχή της ως άνω αποφάσεως του δικαστηρίου αυτού…….>.

Σύμφωνα με το άρθρο 299 ΚΠολΔ ορίζεται ότι  : < Οι διατάξεις των
άρθρων 294 έως 298 εφαρμόζονται και στην ανταγωγή, την κυρία και
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πρόσθετη παρέμβαση, την προσεπίκληση, την ανακοίνωση, τα  ένδικα  μέσα ,
την ανακοπή κατά εξώδικων και διαδικαστικών πράξεων, την τριτανακοπή και
σε οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική πράξη >.

Σύμφωνα με το άρθρο 294 ΚΠολΔ ορίζεται ότι : <  Ο ενάγων μπορεί να
παραιτηθεί  από το δικόγραφο της  αγωγής χωρίς συναίνεση του εναγομένου
πριν αυτός προχωρήσει στην προφορική  συζήτηση  της ουσίας της
υπόθεσης. Η παραίτηση που γίνεται αργότερα είναι απαράδεκτη, εφόσον ο
εναγόμενος προβάλλει αντίρρηση και πιθανολογεί ότι έχει έννομο συμφέρον η
δίκη να περατωθεί με έκδοση οριστικής απόφασης >.

Σύμφωνα με το άρθρο 295  ΚΠολΔ ορίζεται ότι : < 1.- Η παραίτηση
από το δικόγραφο της αγωγής έχει ως αποτέλεσμα ότι η αγωγή θεωρείται
πως δεν ασκήθηκε. Ο περιορισμός του αιτήματος θεωρείται ως μερική
παραίτηση από το δικόγραφο. 2.- Αν η αγωγή ασκηθεί πάλι, ο εναγόμενος
μπορεί να αρνηθεί να απαντήσει στην  αγωγή εωσότου καταβληθούν τα έξοδα
της πρώτης δίκης, εκτός αν για την πρώτη δίκη είχε παραχωρηθεί στον
ενάγοντα το ευεργέτημα της πενίας. >.

Σύμφωνα με το άρθρο 296  ΚΠολΔ ορίζεται ότι :  < Ο ενάγων μπορεί
να παραιτηθεί από το δικαίωμα που ασκήθηκε με την αγωγή, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου, χωρίς συναίνεση του
εναγομένου. Η παραίτηση είναι απαράδεκτη, εφόσον ο εναγόμενος προβάλλει
αντιρρήσεις και πιθανολογεί ότι έχει έννομο συμφέρον η δίκη να περατωθεί με
έκδοση οριστικής  απόφασης >.

Σύμφωνα με το άρθρο 297   ΚΠολΔ ορίζεται ότι : < Η παραίτηση κατά
τα άρθρα 294 και 296  γίνεται ή με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή
με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουμένου >.

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 >.

Από το περιεχόμενο των ως άνω διατάξεων προκύπτει ρητά και
κατηγορηματικά ότι για να  είναι έγκυρη η παραίτηση από το δικόγραφο της
έφεσης, πρέπει ο δικηγόρος να έχει σχετική προς τούτο ειδική
πληρεξουσιότητα, άλλως είναι άκυρη [ ΕΑ 96/73 Δ.6 733 κλπ].

Προσάγεται το υπ΄αριθμ. 591 ΦΕΚ  τ. Β της 14-4-11 όπου
δημοσιεύθηκε η πράξη συστάσεως  στον Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ,
μετά προηγούμενη συγχώνευση  κατ΄εφαρμογήν του άρθρου 103 Ν. 3852/10
των εις τους πρώην Δήμους Ν.Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνος
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λειτουργούντων νπδδ , νέου  ίδιου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με
την  επωνυμία <  Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού,
Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και  Παιδείας Δήμου
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος > ,  ως καθολικού διαδόχου  αυτών [ άρθρ, 1 και
103 Ν. 3852/10 Καλλικράτης].

Προσάγεται το υπ΄αριθμ. 381  ΦΕΚ   τ. Β΄ της 18-2-14,  όπου
δημοσιεύθηκε η υπ΄αριθμ. 3788/3202+ 152/147 68212/55457/13 απόφαση
του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί κατάργησης του νπδδ
< Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος,
Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και  Παιδείας Δήμου
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος >.

Hδη μετά την κατάργηση  του ως άνω δημοτικού νπδδ  με την επωνυμία
<  Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος,
Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και  Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος > , ο Δήμος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος υπεισήλθε εις τα
δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού, ως καθολικός  διάδοχος αυτού [άρθρο
241 Ν. 3463/06].

Εν όψει των ανωτέρω διατάξεων η  υπ΄αριθμ. 125/14  απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής παρίσταται και είναι ελλιπής,  εφ΄όσον δεν περιέχει
στο αποφαντικό  αυτής  τα απαραίτητα κατά νόμο στοιχεία :

Α] τα στοιχεία του συγκεκριμένου δικογράφου της εφέσεως, από το
δικόγραφο

της οποίας  θα γίνει η παραίτηση.
Β]  ειδική πληρεξουσιότητα προς τους συγκεκριμένους ονομαστικά

δικηγόρους
της ΝΥΔΦΧ [ με πλήρη στοιχεία αυτών], όπως από κοινού ή

μεμονωμένα
έκαστος προβεί σε παραίτηση από συγκεκριμένο δικόγραφο.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως σε
επόμενη συνεδρίαση της  αποφασίσει  σχετικά με :

1.- εάν η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος
εμμένει  και  υιοθετεί το περιεχόμενο της υπ΄αριθμ. 48/13 αποφάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου  του πρώην δημοτικού νπδδ με την επωνυμία  <
Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος,
Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και  Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος >.

2.- εάν  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδέλφειας- Φιλ/φειας
εγκρίνει την ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 125/14  αποφάσεως της.

3.- εάν η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος
εγκρίνει την  αποδοχή των :

α] της υπ΄αιθμ. πρωτ. 435/13-3-13 αιτήσεως των Ηλία Κυδωνάκη
κλπ.[3 ενάγοντες]  προς το νπδδ < Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και
Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος >, με την οποία οι άνω αιτούντες
ζητούν την παραίτηση του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος > ως καθολικού
διαδόχου του δημοτικού νπδδ με την επωνυμία  < Ενιαίος Φορέας Δράσεων
Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής
Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος > και τούτου ως
καθολικού διαδόχου του δημοτικού νπδδ με την επωνυμία < Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Ν. Φιλ/φειας > από του ήδη ασκηθέντος δικογράφου της
από 23-10-09 [ υπ΄αριθμ. καταθ.13/23-10-09 και αριθμ. καταθ. ΠΠΑ
254572/4920/30-12-09]  εφέσεως του κατά των 1. Ηλία Κυδωνάκη 2.- Ιωάννη
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Φώλια και 3.- Νικολάου Κοτταβέ και κατά της υπ΄αριθμ. 427/09 αποφάσεως
του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας [ διαδικασία εργατικών διαφορών] ως και παντός
άλλου τακτικού ή εκτάκτου ενδίκου μέσου κατά  της ως άνω υπ΄αριθμ. 427/09
αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας  που αφορά την   από 16-12-08 [
υπ΄αριθμ. καταθ. 245/23-12-08] αγωγή των Ηλία Κυδωνάκη κλπ. [ σύνολο 3
ενάγοντες] κατά του πρώην δημοτικού νπδδ με την  επωνυμία < Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Ν. Φιλ/φειας > για την ειδική παροχή των 176 ευρώ,
κρίνοντας ότι η υποστήριξη της ήδη ασκηθείσης έφεσης δεν θα ευδοκιμήσει
και ότι θα ζημιώσει τον Δήμο οικονομικά με τις  παρατεταμένες  δίκες,
προσθέτοντας στην απαίτηση των αιτούντων επιπλέον τόκους και δικαστικές
δαπάνες όλων των βαθμών δικαιοδοσίας.

β] της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 436/13-3-13 αιτήσεως του Παναγ. Μπόβου
προς το νπδδ < Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού,
Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και  Παιδείας Δήμου
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος > με την οποία ο άνω αιτών ζητεί την παραίτηση
του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος > ως καθολικού  διαδόχου του
δημοτικού νπδδ με την επωνυμία  < Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και
Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος > και τούτου ως καθολικού
διαδόχου του δημοτικού νπδδ με την επωνυμία < Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Ν. Φιλ/φειας > από του ήδη ασκηθέντος δικογράφου της από 7-10-10 [
υπ΄αριθμ. καταθ.53/11-10-10 και αριθμ. καταθ. ΠΠΑ 183935/3458/21-10-10]
εφέσεως του κατά του ως άνω Παναγιώτη Μπόβου και  κατά της υπ΄αριθμ.
598/09 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας [ διαδικασία εργατικών
διαφορών] ως και παντός άλλου τακτικού ή εκτάκτου ενδίκου μέσου κατά  της
ως άνω υπ΄αριθμ. 598/09 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας  που
αφορά την   από 16-12-08 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 242/23-12-08] αγωγή του
Παναγιώτη Μπόβου κατά του πρώην δημοτικού νπδδ με την  επωνυμία <
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ν. Φιλ/φειας > για την ειδική παροχή των 176
ευρώ, κρίνοντας ότι η υποστήριξη της ήδη ασκηθείσης έφεσης δεν θα
ευδοκιμήσει και ότι θα ζημιώσει τον Δήμο οικονομικά με τις  παρατεταμένες
δίκες, προσθέτοντας στην απαίτηση του αιτούντος επιπλέον τόκους και
δικαστικές δαπάνες όλων των βαθμών δικαιοδοσίας.

γ] της υπ΄αριθμ. πρωτ.  846/16-5-13 αιτήσεως   των 1.-Καλομοίρας-
Ιωάννας Μαρκοπουλιώτη 2.- Ματθαίου Μπουργιώτη 3.- Αικατερίνης
Αβραμίκου 4.- Μαρίας Κλεομενίδη και 5.- Μαρίας  Πατηρέλη- Μουτζούρη   [
σύνολο 5 ενάγοντες] προς το νπδδ < Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και
Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος >, με την οποία οι άνω αιτούντες
ζητούν την καταβολή σε κάθε ένα εξ αυτών των επιδικασθέντων δυνάμει της
υπ΄αριθμ. 551/12 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας  ποσών και την μη
άσκηση υπό του άνω νπδδ ενδίκων μέσων κατ΄αυτής.

4.- την παραίτηση του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, ως
καθολικού διαδόχου του ως καθολικού  διαδόχου του δημοτικού νπδδ με την
επωνυμία  < Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού,
Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και  Παιδείας Δήμου
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος > και τούτου ως καθολικού διαδόχου του
δημοτικού νπδδ με την επωνυμία < Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν.
Φιλ/φειας > από του ήδη ασκηθέντος δικογράφου της από 23-10-09 [
υπ΄αριθμ. καταθ.13/23-10-09 και αριθμ. καταθ. ΠΠΑ 254572/4920/30-12-09]
εφέσεως του κατά των 1. Ηλία Κυδωνάκη 2.- Ιωάννη Φώλια και 3.- Νικολάου
Κοτταβέ και κατά της υπ΄αριθμ. 427/09 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν.
Ιωνίας [ διαδικασία εργατικών διαφορών] ως και παντός άλλου τακτικού ή
εκτάκτου ενδίκου μέσου κατά  της ως άνω υπ΄αριθμ. 427/09 αποφάσεως του
Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας  που αφορά την   από 16-12-08 [ υπ΄αριθμ. καταθ.
245/23-12-08] αγωγή των Ηλία Κυδωνάκη κλπ. [ σύνολο 3 ενάγοντες] κατά
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του πρώην δημοτικού νπδδ με την  επωνυμία < Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Ν. Φιλ/φειας > για την ειδική παροχή των 176 ευρώ, κρίνοντας ότι η
υποστήριξη της ήδη ασκηθείσης έφεσης δεν θα ευδοκιμήσει και ότι θα
ζημιώσει τον Δήμο οικονομικά με τις  παρατεταμένες  δίκες, προσθέτοντας
στην απαίτηση των αιτούντων επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες όλων
των βαθμών δικαιοδοσίας.

5.- την παραίτηση του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος > ως
καθολικού  διαδόχου του δημοτικού νπδδ με την επωνυμία  < Ενιαίος Φορέας
Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής
Προστασίας και  Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος > και τούτου ως
καθολικού διαδόχου του δημοτικού νπδδ με την επωνυμία < Πνευματικό
Κέντρο Δήμου Ν. Φιλ/φειας > από του ήδη ασκηθέντος δικογράφου της από
7-10-10 [ υπ΄αριθμ. καταθ.53/11-10-10 και αριθμ. καταθ. ΠΠΑ
183935/3458/21-10-10]  εφέσεως του κατά του ως άνω Παναγιώτη Μπόβου
και  κατά της υπ΄αριθμ. 598/09 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας [
διαδικασία εργατικών διαφορών] ως και παντός άλλου τακτικού ή εκτάκτου
ενδίκου μέσου κατά  της ως άνω υπ΄αριθμ. 598/09 αποφάσεως του
Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας  που αφορά την   από 16-12-08 [ υπ΄αριθμ. καταθ.
242/23-12-08] αγωγή του Παναγιώτη Μπόβου κατά του πρώην δημοτικού
νπδδ με την  επωνυμία < Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ν. Φιλ/φειας > για την
ειδική παροχή των 176 ευρώ, κρίνοντας ότι η υποστήριξη της ήδη ασκηθείσης
έφεσης δεν θα ευδοκιμήσει και ότι θα ζημιώσει τον Δήμο οικονομικά με τις
παρατεταμένες  δίκες, προσθέτοντας στην απαίτηση του αιτούντος επιπλέον
τόκους και δικαστικές δαπάνες όλων των βαθμών δικαιοδοσίας.

6.- την μη άσκηση τακτικού ή έκτακτου ένδικου μέσου κατά της
υπ΄αριθμ. 551/12 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας [ διαδικασία
εργατικών διαφορών] και κατά των  Καλομοίρας Ιωάννας
Μαρκοπουλιώτη κλπ. [ σύνολο 5 εναγόντων] και την αποδοχή της ως
άνω αποφάσεως του δικαστηρίου αυτού…….>.

7.- Λαμβάνοντας δε υπόψη α] την ως  άνω υπ΄αριθμ. πρωτ. 435/13-3-
13 αίτηση των Ηλία Κυδωνάκη κλπ.[3 ενάγοντες] β] την υπ΄αριθμ. πρωτ.
436/13-3-14 αίτηση του Παναγιώτη Μπόβου ως και γ] την υπ΄αριθμ. 846/16-5-
13 αίτηση  των Καλομοίρας – Ιωάννας Μαρκοπουλιώτη κλπ. [ σύνολο 5
ενάγοντες]  , με την οποία δηλώνεται η παραίτηση απάντων των ανωτέρω
εναγόντων από την διεκδίκηση των ποσών που αφορούν σε χρονικό
διάστημα που υπερβαίνει τα δύο [2] έτη πριν από την άσκηση της αγωγής
τους, προς επίτευξη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς τους με τον Δήμο
καθώς επίσης και ότι οι ανωτέρω ενάγοντες παραιτούνται από το δικαίωμα
της  είσπραξης των τόκων και της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης και
επιπλέον προς διευκόλυνση της υπηρεσίας  αποδέχονται  την σε δόσεις
καταβολή του καταβλητέου σε αυτούς ποσού που ανέρχεται στο ποσό
των…47.352,78 € [ 176 ευρώ Χ 24. μήνες]  σε καθένα εξ αυτών  με τις
εργοδοτικές εισφορές και ορίζει ότι το ποσό αυτό θα καταβληθεί στους
αιτούντες δικαιούχους  σε……12… άτοκες  διμηνιαίες δόσεις.

8.- με την εξουσιοδότηση των επί παγία  αντιμισθία αμειβομένων
δικηγόρων του Δήμου κ.κ Ζαμπέτα Δρόσου, Μενέλαο  Παπαδημητρίου και
Χρυσόστομο Χήτο- Κιάμο, όπως ενεργούντων από κοινού ή μεμονωμένα
έκαστος  και με σύνταξη ειδικής συμβολαιογραφικής πράξεως [ ειδικό
πληρεξούσιο]

α] παραιτηθούν από το  από το ήδη ασκηθέν δικόγραφο της από 23-10-
09 [ υπ΄αριθμ. καταθ.13/23-10-09 και αριθμ. καταθ. ΠΠΑ 254572/4920/30-12-
09]  εφέσεως του δημοτικού νπδδ < Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν.
Φιλ/φειας > και ήδη Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ως καθολικού
διαδόχου  αυτού  κατά των 1. Ηλία Κυδωνάκη 2.- Ιωάννη Φώλια και 3.-
Νικολάου Κοτταβέ και κατά της υπ΄αριθμ. 427/09 αποφάσεως του
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Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας [ διαδικασία εργατικών διαφορών] ως και παντός
άλλου τακτικού ή εκτάκτου ενδίκου μέσου κατά  της ως άνω υπ΄αριθμ. 427/09
αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας  που αφορά την   από 16-12-08 [
υπ΄αριθμ. καταθ. 245/23-12-08] αγωγή των Ηλία Κυδωνάκη κλπ. [ σύνολο 3
ενάγοντες] κατά του πρώην δημοτικού νπδδ με την  επωνυμία < Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Ν. Φιλ/φειας > για την ειδική παροχή των 176 ευρώ και
τους εξουσιοδοτεί να προβούν σε κάθε άλλη ενέργεια προς περαίωση της
άνω εντολής.

β]  παραιτηθούν από το  ήδη ασκηθέν δικόγραφο της από  7-10-10 [
υπ΄αριθμ. καταθ.53/11-10-10 και αριθμ. καταθ. ΠΠΑ 183935/3458/21-10-10]
εφέσεως του δημοτικού νπδδ με την επωνυμία  < Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Ν. Φιλ/φειας > και ήδη Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ως καθολικού
διαδόχου αυτού  κατά του ως άνω Παναγιώτη Μπόβου και  κατά της
υπ΄αριθμ. 598/09 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας [ διαδικασία
εργατικών διαφορών] ως και παντός άλλου τακτικού ή εκτάκτου ενδίκου
μέσου κατά της ως άνω υπ΄αριθμ. 598/09 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν.
Ιωνίας  που αφορά την   από 16-12-08 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 242/23-12-08]
αγωγή του Παναγιώτη Μπόβου κατά του πρώην δημοτικού νπδδ με την
επωνυμία < Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ν. Φιλ/φειας > για την ειδική παροχή
των 176 ευρώ και τους εξουσιοδοτεί να προβούν σε κάθε άλλη ενέργεια προς
περαίωση της άνω εντολής.

γ] την μη άσκηση τακτικού ή έκτακτου ένδικου μέσου κατά της
υπ΄αριθμ. 551/12 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας [ διαδικασία
εργατικών διαφορών] και κατά των  Καλομοίρας Ιωάννας
Μαρκοπουλιώτη κλπ. [ σύνολο 5 εναγόντων] και την αποδοχή της ως
άνω αποφάσεως του δικαστηρίου αυτού…….>.

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση

μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις

που καταγράφονται στο αριθ. 1/2015 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 και

 Την υπ΄αριθμ. 224/13 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος περί κατάργησης του Νομικού Προσώπου
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ και μεταφορά
των αρμοδιοτήτων του και των υποχρεώσεών του στο Δήμο, καθώς και
την απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την κατάργησή
του που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 381Β΄/18-2-2014,

 Την αριθ. 125/2014 προηγούμενη απόφαση Οικ. Επιτροπής
 Την υπ.αριθμ. 48/13 απόφαση του Δ.Σ. του πρώην Ν.Π.Δ.Δ.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ,  1ιγ και 2 του Ν. 3852/10,
 Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3016/2002

και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
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1.- Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος
εμμένει  και  υιοθετεί το περιεχόμενο της υπ΄αριθμ. 48/13 αποφάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου  του πρώην δημοτικού νπδδ με την επωνυμία  <
Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος,
Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και  Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος >.

2.- Εγκρίνει την Ορθή Επανάληψη της υπ΄αριθμ. 125/2014 απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής, αναδιατυπώνοντας  το αποφασιστικό μέρος
αυτής ως εξής :

Α.- Εγκρίνει την  αποδοχή α] της υπ΄αιθμ. πρωτ. 435/13-3-13 αιτήσεως
των Ηλία Κυδωνάκη κλπ.[3 ενάγοντες]  προς το νπδδ < Ενιαίος Φορέας
Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής
Προστασίας και  Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος >, με την οποία
οι άνω αιτούντες ζητούν την παραίτηση του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος > ως καθολικού  διαδόχου του δημοτικού νπδδ με την επωνυμία
< Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος,
Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και  Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος > και τούτου ως καθολικού διαδόχου του δημοτικού νπδδ με την
επωνυμία < Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν. Φιλ/φειας > από του ήδη
ασκηθέντος δικογράφου της από 23-10-09 [ υπ΄αριθμ. καταθ.13/23-10-09 και
αριθμ. καταθ. ΠΠΑ 254572/4920/30-12-09]  εφέσεως του κατά των 1. Ηλία
Κυδωνάκη 2.- Ιωάννη Φώλια και 3.- Νικολάου Κοτταβέ και κατά της υπ΄αριθμ.
427/09 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας [ διαδικασία εργατικών
διαφορών] ως και παντός άλλου τακτικού ή εκτάκτου ενδίκου μέσου κατά  της
ως άνω υπ΄αριθμ. 427/09 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας  που
αφορά την   από 16-12-08 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 245/23-12-08] αγωγή των Ηλία
Κυδωνάκη κλπ. [ σύνολο 3 ενάγοντες] κατά του πρώην δημοτικού νπδδ με
την  επωνυμία < Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν. Φιλ/φειας > για την ειδική
παροχή των 176 ευρώ, κρίνοντας ότι η υποστήριξη της ήδη ασκηθείσης
έφεσης δεν θα ευδοκιμήσει και ότι θα ζημιώσει τον Δήμο οικονομικά με τις
παρατεταμένες  δίκες, προσθέτοντας στην απαίτηση των αιτούντων επιπλέον
τόκους και δικαστικές δαπάνες όλων των βαθμών δικαιοδοσίας.

β] της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 436/13-3-13 αιτήσεως του Παναγ. Μπόβου
προς το νπδδ < Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού,
Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και  Παιδείας Δήμου
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος > με την οποία ο άνω αιτών ζητεί την παραίτηση
του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος > ως καθολικού  διαδόχου του
δημοτικού νπδδ με την επωνυμία  < Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και
Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος > και τούτου ως καθολικού
διαδόχου του δημοτικού νπδδ με την επωνυμία < Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Ν. Φιλ/φειας > από του ήδη ασκηθέντος δικογράφου της από 7-10-10 [
υπ΄αριθμ. καταθ.53/11-10-10 και αριθμ. καταθ. ΠΠΑ 183935/3458/21-10-10]
εφέσεως του κατά του ως άνω Παναγιώτη Μπόβου και  κατά της υπ΄αριθμ.
598/09 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας [ διαδικασία εργατικών
διαφορών] ως και παντός άλλου τακτικού ή εκτάκτου ενδίκου μέσου κατά  της
ως άνω υπ΄αριθμ. 598/09 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας  που
αφορά την   από 16-12-08 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 242/23-12-08] αγωγή του
Παναγιώτη Μπόβου κατά του πρώην δημοτικού νπδδ με την  επωνυμία <
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ν. Φιλ/φειας > για την ειδική παροχή των 176
ευρώ, κρίνοντας ότι η υποστήριξη της ήδη ασκηθείσης έφεσης δεν θα
ευδοκιμήσει και ότι θα ζημιώσει τον Δήμο οικονομικά με τις  παρατεταμένες
δίκες, προσθέτοντας στην απαίτηση του αιτούντος επιπλέον τόκους και
δικαστικές δαπάνες όλων των βαθμών δικαιοδοσίας.
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γ] της υπ΄αριθμ. πρωτ.  846/16-5-13 αιτήσεως   των 1.-Καλομοίρας-
Ιωάννας Μαρκοπουλιώτη 2.- Ματθαίου Μπουργιώτη 3.- Αικατερίνης
Αβραμίκου 4.- Μαρίας Κλεομενίδη και 5.- Μαρίας  Πατηρέλη- Μουτζούρη   [
σύνολο 5 ενάγοντες] προς το νπδδ < Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και
Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος >, με την οποία οι άνω αιτούντες
ζητούν την καταβολή σε κάθε ένα εξ αυτών των επιδικασθέντων δυνάμει της
υπ΄αριθμ. 551/12 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας  ποσών και την μη
άσκηση υπό του άνω νπδδ ενδίκων μέσων κατ΄αυτής.

Β.- Εγκρίνει την παραίτηση του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, ως
καθολικού διαδόχου του ως καθολικού  διαδόχου του δημοτικού νπδδ με την
επωνυμία  < Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού,
Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και  Παιδείας Δήμου
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος > και τούτου ως καθολικού διαδόχου του
δημοτικού νπδδ με την επωνυμία < Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν.
Φιλ/φειας > από του ήδη ασκηθέντος δικογράφου της από 23-10-09 [
υπ΄αριθμ. καταθ.13/23-10-09 και αριθμ. καταθ. ΠΠΑ 254572/4920/30-12-09]
εφέσεως του κατά των 1. Ηλία Κυδωνάκη 2.- Ιωάννη Φώλια και 3.- Νικολάου
Κοτταβέ και κατά της υπ΄αριθμ. 427/09 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν.
Ιωνίας [ διαδικασία εργατικών διαφορών] ως και παντός άλλου τακτικού ή
εκτάκτου ενδίκου μέσου κατά  της ως άνω υπ΄αριθμ. 427/09 αποφάσεως του
Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας  που αφορά την   από 16-12-08 [ υπ΄αριθμ. καταθ.
245/23-12-08] αγωγή των Ηλία Κυδωνάκη κλπ. [ σύνολο 3 ενάγοντες] κατά
του πρώην δημοτικού νπδδ με την  επωνυμία < Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Ν. Φιλ/φειας > για την ειδική παροχή των 176 ευρώ, κρίνοντας ότι η
υποστήριξη της ήδη ασκηθείσης έφεσης δεν θα ευδοκιμήσει και ότι θα
ζημιώσει τον Δήμο οικονομικά με τις  παρατεταμένες  δίκες, προσθέτοντας
στην απαίτηση των αιτούντων επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες όλων
των βαθμών δικαιοδοσίας.

Γ.- Εγκρίνει την παραίτηση του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος >
ως καθολικού  διαδόχου του δημοτικού νπδδ με την επωνυμία  < Ενιαίος
Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης,
Κοινωνικής Προστασίας και  Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος > και
τούτου ως καθολικού διαδόχου του δημοτικού νπδδ με την επωνυμία <
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ν. Φιλ/φειας > από του ήδη ασκηθέντος
δικογράφου της από 7-10-10 [ υπ΄αριθμ. καταθ.53/11-10-10 και αριθμ. καταθ.
ΠΠΑ 183935/3458/21-10-10]  εφέσεως του κατά του ως άνω Παναγιώτη
Μπόβου και  κατά της υπ΄αριθμ. 598/09 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν.
Ιωνίας [ διαδικασία εργατικών διαφορών] ως και παντός άλλου τακτικού ή
εκτάκτου ενδίκου μέσου κατά  της ως άνω υπ΄αριθμ. 598/09 αποφάσεως του
Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας  που αφορά την   από 16-12-08 [ υπ΄αριθμ. καταθ.
242/23-12-08] αγωγή του Παναγιώτη Μπόβου κατά του πρώην δημοτικού
νπδδ με την  επωνυμία < Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ν. Φιλ/φειας > για την
ειδική παροχή των 176 ευρώ, κρίνοντας ότι η υποστήριξη της ήδη ασκηθείσης
έφεσης δεν θα ευδοκιμήσει και ότι θα ζημιώσει τον Δήμο οικονομικά με τις
παρατεταμένες  δίκες, προσθέτοντας στην απαίτηση του αιτούντος επιπλέον
τόκους και δικαστικές δαπάνες όλων των βαθμών δικαιοδοσίας.

Δ .- Εγκρίνει  την μη άσκηση τακτικού ή έκτακτου ένδικου μέσου
κατά της υπ΄αριθμ. 551/12 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας [
διαδικασία εργατικών διαφορών] και κατά των  Καλομοίρας Ιωάννας
Μαρκοπουλιώτη κλπ. [ σύνολο 5 εναγόντων] και την αποδοχή της ως
άνω αποφάσεως του δικαστηρίου αυτού…….>.

ΑΔΑ: Ω8ΖΑΩΗΓ-ΒΦ4



Ε.- 7.- Λαμβάνοντας δε υπόψη α] την ως  άνω υπ΄αριθμ. πρωτ. 435/13-
3-13 αίτηση των Ηλία Κυδωνάκη κλπ.[3 ενάγοντες] β] την υπ΄αριθμ. πρωτ.
436/13-3-14 αίτηση του Παναγιώτη Μπόβου ως και γ] την υπ΄αριθμ. 846/16-5-
13 αίτηση  των Καλομοίρας – Ιωάννας Μαρκοπουλιώτη κλπ. [ σύνολο 5
ενάγοντες]  , με την οποία δηλώνεται η παραίτηση απάντων των ανωτέρω
εναγόντων από την διεκδίκηση των ποσών που αφορούν σε χρονικό
διάστημα που υπερβαίνει τα δύο [2] έτη πριν από την άσκηση της αγωγής
τους, προς επίτευξη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς τους με τον Δήμο
καθώς επίσης και ότι οι ανωτέρω ενάγοντες παραιτούνται από το δικαίωμα
της  είσπραξης των τόκων και της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης και
επιπλέον προς διευκόλυνση της υπηρεσίας  αποδέχονται  την σε δόσεις
καταβολή του καταβλητέου σε αυτούς ποσού που ανέρχεται στο ποσό
των…47.352,78 € [ 176 ευρώ Χ 24. μήνες]  σε καθένα εξ αυτών  με τις
εργοδοτικές εισφορές και ορίζει ότι το ποσό αυτό θα καταβληθεί στους
αιτούντες δικαιούχους  σε……12… άτοκες  διμηνιαίες δόσεις.

Στ.- Εξουσιοδοτεί τους  επί παγία  αντιμισθία αμειβομένους δικηγόρους
του Δήμου κ.κ Ζαμπέτα Δρόσου, Μενέλαο  Παπαδημητρίου και Χρυσόστομο
Χήτο- Κιάμο, όπως ενεργούντες από κοινού ή μεμονωμένα έκαστος  και με
σύνταξη ειδικής συμβολαιογραφικής πράξεως [ ειδικό πληρεξούσιο]

α] παραιτηθούν από το  από το ήδη ασκηθέν δικόγραφο της από 23-10-
09 [ υπ΄αριθμ. καταθ.13/23-10-09 και αριθμ. καταθ. ΠΠΑ 254572/4920/30-12-
09]  εφέσεως του δημοτικού νπδδ < Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν.
Φιλ/φειας > και ήδη Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ως καθολικού
διαδόχου  αυτού  κατά των 1. Ηλία Κυδωνάκη 2.- Ιωάννη Φώλια και 3.-
Νικολάου Κοτταβέ και κατά της υπ΄αριθμ. 427/09 αποφάσεως του
Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας [ διαδικασία εργατικών διαφορών] ως και παντός
άλλου τακτικού ή εκτάκτου ενδίκου μέσου κατά  της ως άνω υπ΄αριθμ. 427/09
αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας  που αφορά την   από 16-12-08 [
υπ΄αριθμ. καταθ. 245/23-12-08] αγωγή των Ηλία Κυδωνάκη κλπ. [ σύνολο 3
ενάγοντες] κατά του πρώην δημοτικού νπδδ με την  επωνυμία < Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Ν. Φιλ/φειας > για την ειδική παροχή των 176 ευρώ και
τους εξουσιοδοτεί να προβούν σε κάθε άλλη ενέργεια προς περαίωση της
άνω εντολής.

β]  παραιτηθούν από το  ήδη ασκηθέν δικόγραφο της από  7-10-10 [
υπ΄αριθμ. καταθ.53/11-10-10 και αριθμ. καταθ. ΠΠΑ 183935/3458/21-10-10]
εφέσεως του δημοτικού νπδδ με την επωνυμία  < Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Ν. Φιλ/φειας > και ήδη Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ως καθολικού
διαδόχου αυτού  κατά του ως άνω Παναγιώτη Μπόβου και  κατά της
υπ΄αριθμ. 598/09 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας [ διαδικασία
εργατικών διαφορών] ως και παντός άλλου τακτικού ή εκτάκτου ενδίκου
μέσου κατά  της ως άνω υπ΄αριθμ. 598/09 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν.
Ιωνίας  που αφορά την   από 16-12-08 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 242/23-12-08]
αγωγή του Παναγιώτη Μπόβου κατά του πρώην δημοτικού νπδδ με την
επωνυμία < Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ν. Φιλ/φειας > για την ειδική παροχή
των 176 ευρώ και τους εξουσιοδοτεί να προβούν σε κάθε άλλη ενέργεια προς
περαίωση της άνω εντολής.

γ] να μην ασκήσουν κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο κατά της
υπ΄αριθμ. 551/12 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας [ διαδικασία
εργατικών διαφορών] και κατά των  Καλομοίρας Ιωάννας
Μαρκοπουλιώτη κλπ. [ σύνολο 5 εναγόντων] και την αποδοχή της ως
άνω αποφάσεως του δικαστηρίου αυτού…….>.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/2015
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. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
2. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και

Αθλητισμού
3. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
4. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Τμήμα Ταμείου
7. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
8. Τμήμα Μισθοδοσίας
9. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου
10.Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
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