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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

36η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

την 14.09.2017

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ»
σήμερα την 14η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.15 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ.
38437/08.09.2017 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 08.09.2017.
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ

Αντιπρόεδρος Ο.Ε

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ

Μέλος της Ο.Ε

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.

«

«

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

«

«

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

«

«

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Αν. Μέλος της Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ

«

«

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

«

«

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

«

«

ΑΠΟΦΑΣΗ –377–
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το
9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη λήψη απόφασης για την άσκηση ή όχι έφεση κατά της
με αριθμό 866/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε υπόθεση Χρυσούλας
Πολίτου.
Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 39021/12.09.2017

έγγραφο της Νομικής

Υποστήριξης του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Α. Με την υπ’ αρ. 866/2017 απόφαση

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή η

από 25-7-2016 αγωγή της Χρυσούλας Πολίτου κατά του Δήμου Ιλίου αναφορικά με την αναγνώριση της
σχέσης τους με το Δήμο ως εργασίας αορίστου χρόνου.
Κατά της πιο πάνω απόφασης ο Δήμος Ιλίου έχει τη δυνατότητα της άσκησης έφεσης, καθώς και τη
δυνατότητα της παραίτησης από τα ένδικα μέσα και ειδικότερα:
Μέχρι πρότινος ήταν επιτρεπτή η παραίτηση από ένδικα μέσα κατ’ άρθρο 72 και 176 του ν. 3852/2010,
ενώ δεν ήταν

επιτρεπτή οποιαδήποτε παραίτηση από άσκηση ενδίκων μέσων προκειμένου για
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μισθολογικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και γενικά
μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής.
Το άρθρο 54 του ν. 4447/2016 αντικατέστησε την παρ. 1, περίπτωση ιγ΄ του άρθρου 72 του ν.
3852/2010 ως εξής: «ιγ αποφασίζει (εννοεί την Οικονομική Επιτροπή) για την άσκηση ή μη όλων των
ένδικων βοηθημάτων και ένδικων μέσων, καθώς και για τη παραίτηση από αυτά».
Επίσης κατάργησε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010

το οποίο

ανέφερε: «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 …».
Επίσης η περίπτωση ι’ της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 αντικαταστάθηκε ως
εξής «ι) Την απόφαση για την άσκηση ή μη όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
καθώς και για τη παραίτηση από αυτά».
Β. Επίσης η Χρυσούλα ΠΟΛΙΤΟΥ του Νικολάου, υπέβαλε την από 11-9-2017 και με αρ. πρωτ. 38896
δήλωση με την οποία παραιτείται από κάθε είδους μισθολογικές απαιτήσεις κατά του Δήμου Ιλίου που
αφορά την εργασιακή της σχέση.
Γ. Μετά ταύτα είναι δυνατή η παραίτηση του Δήμου Ιλίου από την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και
των ενδίκων μέσων και ειδικότερα για τη μη άσκηση εφέσεως κατά της με αρ. 866/2017 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπό τον όρο της παραίτησης από πάσης φύσεως δεδουλευμένα,
αποδοχές, μισθούς υπερημερίας και γενικώς μισθολογικές απαιτήσεις κ.λ.π.
μισθολογικές απαιτήσεις κ.λ.π. είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία για τους ακόλουθους λόγους:
1. Σε κάθε διάδικο παρέχεται το δικαίωμα να παραιτηθεί από το δικόγραφο του ενδίκου μέσου που
άσκησε κατά τη πρωτόδικης απόφασης, πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του
αρμοδίου Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 294 και 299 ΚΠολΔ, ενώ δεν
υφίσταται ειδική διάταξη (μετά τον ν. 4447/2016) που να απαγορεύει την εν λόγω δυνατότητα
για τους Ο.Τ.Α.. Επομένως επί εκκρεμών ενδίκων μέσων που έχουν ασκηθεί από το Δήμο Ιλίου
κατά πρωτόδικων αποφάσεων των Πολιτικών Δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί επί αγωγών
συμβασιούχων χωρεί παραίτηση με την τήρηση των νόμιμων διατυπώσεων.
2. Εφόσον τηρηθεί εκ μέρους των εφεσιβλήτων συμβασιούχων ο τεθείς όρος της ανεπιφύλακτης
παραίτησής τους (όπως ετέθη εν προκειμένω με σχετική δήλωσή τους) από οποιαδήποτε ήδη
γεννηθείσα οικονομική αξίωση που σχετίζεται με την παροχή των υπηρεσιών τους, ουδεμία
βλάβη για τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα του Δήμου προκαλείται λόγω της
παραίτησης από τα δικόγραφα των ασκηθεισών εφέσεων. Αλλιώς και ειδικότερα σε περίπτωση
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μη παραιτήσεως από τις ανωτέρω αξιώσεις, αντιστοίχως δεν πρέπει να υπάρξει παραίτηση του
Δήμου από ασκηθέντα ένδικα μέσα.
Επομένως με βάση τα παραπάνω δύναται η Επιτροπή, ως μόνη αρμοδία να αποφασίσει την παραίτηση
από τα ένδικα μέσα και ειδικότερα της άσκησης έφεσης κατά της με αριθμό 866/2017 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπό τον όρο της υποβολής δήλωσης παραίτησης από πάσης
φύσεως δεδουλευμένα, αποδοχών και μισθών υπερημερίας και μισθολογικών απαιτήσεων κ.λ.π.
Προσκομίζεται η με αριθμό 866/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ως και η με αρ.
πρωτ. 38896/2017 δήλωση παραίτησης της Χρυσούλας Πολίτου. »
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. 866/2017 Απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη
Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ.,
Χαραλαμπόπουλος Ι., Κανελλόπουλος Γ.,
Βέργος Ι., Γαλούνης Δ.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
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