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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        4η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                           την 19.01.2023 

                    (Αριθ. πρωτ.: 4645/20.01.2023) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 19η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 2726/13.01.2023 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 13.01.2023 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 –010– 

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

4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη λήψη απόφασης για α) Παροχή εξουσιοδότησης για 

παράσταση σε Δικαστήριο ή γνωμοδότηση για συμβιβασμό και κατάργηση δίκης και  β) Παροχή 

εξουσιοδότησης για άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 3/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου.  

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 1481/09.01.2023 σχετικό έγγραφο της Νομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Α. Εξουσιοδότηση για παράσταση σε Δικαστήριο 

1. Στις  7 Μαρτίου 2023 συζητείται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιλίου η από 21-12-2022 και με Γ.Α.Κ. 

4024/2022 αγωγή του Δικηγόρου του Δήμου Ιλίου Χαράλαμπου Μιχάλη κατά του Δήμου Ιλίου που αφορά 

τη μη σύννομη επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης και υπέρ ΟΑΕΔ στις αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων.   

2. Στις 7 Μαρτίου 2023 συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 20-12-2022 

και με Γ.Α.Κ. 128612/2022 αγωγή του Δικηγόρου του Δήμου Ιλίου Χαράλαμπου Μιχάλη κατά του Δήμου 
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Ιλίου που αφορά τη προσαύξηση του 20% επί της συνολικής πάγιας αντιμισθίας.  

 Επειδή η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή 

την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το 

αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

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 ανώτατου 

δικαστηρίου. 

Εν προκειμένω για τις δύο πιο πάνω αναφερόμενες περιπτώσεις τα αιτήματα έχουν ήδη κριθεί με τις υπ’ 

αρ. 625/2022 και 609/2016 αντίστοιχα αποφάσεις του Αρείου Πάγου  και συνεπώς είναι δυνατή η 

κατάργηση της ανοιγείσας δίκης.  

 

Β. Παροχή εξουσιοδότησης για άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 3/2021 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ιλίου 

Με την  υπ’ αρ. 3/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου υποχρεώνεται ο Δήμος Ιλίου να καταβάλλει 

στον Δικηγόρο του Δήμου το συνολικό ποσό των (17.730) ευρώ ως έξοδα κίνησης των ετών 2014, 2015, 

2016, 2017 και  2018. 

 Επειδή η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα με το Νόμο 4623/2019 άρθρο 72 παρ. ιη) 

Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για 

την παραίτηση από αυτά. 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει 

αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 

ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. 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 ανώτατου δικαστηρίου. 

Εν προκειμένω είναι αναγκαία η άσκηση έφεσης.  

Μετά ταύτα: 

A) Θα πρέπει να οριστεί δικηγόρος να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ιλίου στα ως άνω αναφερόμενα 

δικαστήρια, άλλως να προβεί σε σχετική γνωμοδότηση για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς και 

κατάργηση της δίκης καθόσον τα αιτήματα έχουν ήδη κριθεί από ανώτατο Δικαστήριο και    

Β) Να εξουσιοδοτηθεί δικηγόρος για άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 3/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Ιλίου 

 Επειδή η Επιτροπής Σας είναι αρμόδια για την παροχή εξουσιοδότησης για τις παραπάνω ενέργειες 

κατ’ άρθρο 72 του Ν. 4623/2019.  

ΑΔΑ: ΨΞ8ΦΩΕΒ-Ν4Σ



 3 

 Επειδή και στο παρελθόν όμοιες περιπτώσεις τις έχει χειριστεί η δικηγορική εταιρεία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ» με ΑΜΔΣΑ 8026. 

 Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε: 

1. Να  ανατεθεί στην δικηγορική εταιρεία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ» με ΑΜΔΣΑ 8026 και 

ειδικότερα από κοινού ή κεχωρισμένως τα μέλη αυτής ήτοι: α) ο δικηγόρος Αθηνών Ευάγγελος Ν. 

Χατζηγιαννάκης (ΑΜ/ΔΣΑ 4306) και β) ο δικηγόρος Αθηνών Βασίλειος Ε. Χατζηγιαννάκης (ΑΜ/ΔΣΑ 28288), 

ή σε όποια μετ’ αναβολή ή ματαίωση ή επανασυζήτηση, κατά την εκδίκαση των κατωτέρω αναφερομένων 

αγωγών να υποβάλουν προτάσεις, υπομνήματα και κάθε σχετική αίτηση ή δήλωση και να εξουσιοδοτούν 

συνεργάτες τους με τις ίδιες ή λιγότερες ως άνω εντολές όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο 

Ιλίου : α) στις  7 Μαρτίου 2023 στη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιλίου στη συζήτηση της από 21-12-2022 

και με Γ.Α.Κ. 4024/2022 αγωγής του Δικηγόρου του Δήμου Ιλίου Χαράλαμπου ΜΙΧΑΛΗ κατά του Δήμου  

Ιλίου β) στις 7 Μαρτίου 2023 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στη συζήτηση της από 20-

12-2022 και με Γ.Α.Κ. 128612/2022 αγωγής του Δικηγόρου του Δήμου Ιλίου Χαράλαμπου ΜΙΧΑΛΗΣ  κατά 

του Δήμου Ιλίου  

άλλως να προβεί σε σχετική γνωμοδότηση για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς και 

κατάργηση της δίκης καθόσον τα αιτήματα έχουν ήδη κριθεί από ανώτατο Δικαστήριο.  

2. Να  ανατεθεί στην δικηγορική εταιρεία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ» με ΑΜΔΣΑ 8026 και 

ειδικότερα από κοινού ή κεχωρισμένως τα μέλη αυτής ήτοι: α) ο δικηγόρος Αθηνών Ευάγγελος Ν. 

Χατζηγιαννάκης (ΑΜ/ΔΣΑ 4306) και β) ο δικηγόρος Αθηνών Βασίλειος Ε. Χατζηγιαννάκης (ΑΜ/ΔΣΑ 28288), 

όπως για λογαριασμό του Δήμο Ιλίου να ασκήσουν έφεση κατά της με αρ. 3/2021 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ιλίου, να προβούν στο προσδιορισμό αυτής, να παραστούν κατά τη συζήτησή της και να 

υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο για τη περαίωση της πιο πάνω εντολής.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                                                      Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,   

            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εξουσιοδοτεί τη  δικηγορική εταιρεία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ» και ειδικότερα 1) τον Δικηγόρο 

Αθηνών Ευάγγελο Χατζηγιαννάκη του Νικολάου (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 4306) και 2) τον δικηγόρο Αθηνών Βασίλειο  

Χατζηγιαννάκη του Ευαγγέλου (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 28288) ενεργούτες από κοινού ή ο καθένας χωριστά,  όπως 

παραστούν και εκπροσωπήσουν τον Δήμο Ιλίου κατά τις ανωτέρω αναφερόμενες δικασίμους ως και σε 

οποιαδήποτε μετ’ αναβολή τοιαύτη και ειδικότερα: 

1. Στις  7 Μαρτίου 2023  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιλίου στη συζήτηση της από  21-12-2022 και 

με Γ.Α.Κ. 4024/2022 αγωγής Δικηγόρου του Δήμου Ιλίου Χαράλαμπου Μιχάλη κατά του Δήμου  

Ιλίου  

2. Στις 7 Μαρτίου 2023 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στη συζήτηση της από 
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20-12-2022 και με Γ.Α.Κ. 128612/2022 αγωγή του Δικηγόρου του Δήμου Ιλίου Χαράλαμπου 

Μιχάλη κατά του Δήμου Ιλίου  

3. Να  ασκήσουν έφεση κατά της με αρ. 3/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου, να προβούν στο 

προσδιορισμό αυτής, να παραστούν κατά τη συζήτησή της και να υπογράφουν κάθε σχετικό 

έγγραφο για τη περαίωση της πιο πάνω εντολής 

 

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., Γαλούνης Δ. 

       ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  
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