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        Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:18761/11.06.2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             23η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 11.06.2019 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 11η Ιουνίου 2019, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 17976/07-06-2019 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 07-06-2019. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

3. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Μέλος της Ο.Ε. 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

5. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

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

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.    Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                    «     « 

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.          «     «  
  ΑΠΟΦΑΣΗ –150- 

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

10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων σε 

υπόθεση των εργαζομένων αορίστου χρόνου. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 15827/20.05.2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας 

του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

 «Α. Με την υπ’ αρ. 5/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου υποχρεούται ο Δήμος Ιλίου να 

καταβάλλει στον δικηγόρο του το ποσό των (2.000) ευρώ  που αντιστοιχεί στα επιδόματα εορτών 

Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας ετών 2016 και 2017.  

 Με την υπ’αρ. 15743/2019 γνωμοδότησή του ο παριστάμενος για λογαριασμό του Δήμου 

Ιλίου δικηγόρος Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης αποφαίνεται ότι είναι προς το συμφέρον του δήμου Ιλίου 

η μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της πιο πάνω απόφασης.   

 Επειδή οι μέχρι τώρα εκδοθείσες αποφάσεις για το ίδιο νομικό ζήτημα είναι υπέρ των 

αντιστοίχων κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων.  

 Επειδή για το ίδιο ζήτημα ο Δήμος Ιλίου για τους εργαζομένους του δεν έχει ασκήσει ένδικα 
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μέσα.  

 Επειδή με την παρούσα ο δικηγόρος του δήμου Ιλίου παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα της 

αναζήτησης τόκων και εξόδων.    

 Μετά ταύτα η Οικονομική Επιτροπή ως μόνη αρμόδια θα πρέπει να λάβει απόφαση για άσκηση 

ή όχι ενδίκων μέσων  και εν προκειμένω της ασκήσεως εφέσεως κατά της με αρ. 5/2019 απόφασης 

του Ειρηνοδικείου Ιλίου.   

Β.  Με την υπ’ αρ. 5/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου υποχρεούται ο Δήμος Ιλίου να 

καταβάλλει στον δικηγόρο του δήμου Ιλίου το ποσό των (2.000) ευρώ για επιδόματα εορτών 

Χριστουγέννων, Πάσχα  και αδείας των ετών  2016, 2017, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της 

αγωγής και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης.  

Επισημαίνεται ότι ο δικηγόρος του Δήμου Ιλίου, όπως προαναφέρθηκε παραιτείται ρητά και 

ανεπιφύλακτα των τόκων και εξόδων της πιο πάνω απόφασης.  

 Μετά ταύτα θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει αφενός μεν για την άσκηση ή μη 

των ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 5/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

      Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

        Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Να μην ασκηθούν ένδικα μέσα και εν προκειμένου έφεση κατά της με αρ. 5/2019 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ιλίου. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                                 Τα Μέλη 

Γκόγκος Κ,  Χαραλαμπόπουλος Ι.,      

Βέργος Ι., Κουμαραδιός Γ.,    

Κανελλόπουλος Γ., Γαλούνης Δ. 

                   

            ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                       
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