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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    49η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                     την 12.10.2022 

                 (Αριθμ. πρωτ.  75611/13.10.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 12η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 74074/07.10.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου 

της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής  

Επιτροπής στις 07.10.2022 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του 

Ν. 4954/2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                           Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ           Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                   «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.           «      « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.            Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                     Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                         «      « 

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                                «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.             «      « 

              ΑΠΟΦΑΣΗ –358– 

       Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά 

της με αριθμό 14/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 72340/03.10.2022 σχετικό έγγραφο της Νομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

        «Με την υπ’ αρ. 14/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου υποχρεώνεται ο Δήμος Ιλίου να 

καταβάλλει στον Χρήστο Κουτσογιαννόπουλο του Παναγιώτη (εργαζόμενος στο Δήμο Ιλίου) το ποσό 

των (14.189,09) ευρώ ως αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης, με τον νόμιμο τόκο από την επομένη 

της επίδοσης της αγωγής (5-10-20121). Με την ίδια απόφαση κηρύσσεται αυτή ως προς το ήμισυ του 

ποσού που επιδικάστηκε (7.094,54) ευρώ προσωρινά εκτελεστή. 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδ. ιβ του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει          
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όπου «Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, 

αποζημιώσεων  ………………εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση 

ανωτάτου δικαστηρίου». 

Επειδή η Επιτροπή Σας είναι αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 

και των ένδικων μέσων κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 εδ. ιη. 

Επειδή δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, 

αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε 

μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 

δικαστηρίου. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, 

πλην αυτών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης κατά τα 

προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας 

συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα 

ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο. (προσθήκη υποχρεωτικότητας άσκησης ένδικων μέσων για δίκες που 

αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου 

από 24.03.2022-ημερ. έναρξης ισχύος άρθρου 37 Ν.4915/22). 

Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 14/2022 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ιλίου και κατά του Χρήστου Κουτσογιαννόπουλου.» 

      Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή  

Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,  

      Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εξουσιοδοτεί τον  δικηγόρο του Δήμου Ιλίου Χαράλαμπο Μιχάλη (Α.Μ.Δ.Σ.Α.) όπως ασκήσει έφεση κατά 

της με αρ. 14/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου και κατά του Χρήστου Κουτσογιαννόπουλου.  

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                    Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α.,  

                     Μαρκόπουλος Φ.,  Βέργος Ι.,  

     ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                                  Γαλούνης Δ.  
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