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από το πρακτικό της 20ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 26 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 20632/19.7.2017 πρόσκληση του
κ. Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα έξι, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Σερέτη Χριστίνα, τακτικά μέλη, και 6. Καλούδης
Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 2. Παναγιώταρης
Αναστάσιος, 3. Αναγνώστου Ιωάννης και 4. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι
οι υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Συρίγου και Παπακώστα.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 228/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων της Νομικής Υπηρεσίας.
O Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 9ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ.
πρωτ.17767/2017 έγγραφο του νομικού συμβούλου του Δήμου, κ. Καραβέλου, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε να εισάγετε στην Οικονομική Επιτροπή προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα «Ψήφιση
πίστωσης για πληρωμή δικαστικών εξόδων».
Η πίστωση ποσού 4.383,26 ευρώ βαρύνει τον Κ.Α.: 00.6492.0001 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου
Ηλιούπολης για το τρέχον οικονομικό έτος 2017 και αφορά εξόφληση της υπ’ αριθ. 4456/2015 απόφασης του
Εφετείου Αθηνών για δεδουλευμένα του εργαζόμενου στην «ΕΥΩΝΥΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ» Χαρίλαου
Καρατζογιάννη.
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Σώματος την Γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δημάρχου,
κ. Μανταδάκη, η οποία έχει ως εξής:
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Σχετικά με την απαίτηση του κ. Χαρίλαου Καρατζογιάννη, από τα στοιχεία που έχουν περιέλθει σε
γνώση της Νομικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι :
1. Στον κ. Καρατζογιάννη έχει επιδικασθεί τελεσίδικα ποσό 5.188,88 ευρώ σε βάρος της ΕΥΩΝΥΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ, δυνάμει της υπ’αριθ. 4456/2015 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, η οποία κοινοποιήθηκε
στο Δήμο Ηλιούπολης την 27-9-16.
2. Η απόφαση αυτή αφορά αναγνώριση οφειλομένων αποδοχών το διάστημα που ο Χαρ.
Καρατζογιάννης εργαζόταν στην ΕΥΩΝΥΜΟΣ Α.Ε.
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3. Το συνολικό επιδικασθέν ποσό περιλαμβανομένου κεφαλαίου, τόκων και λοιπών εξόδων υπερβαίνει
σήμερα τα 7.700 ευρώ. Σύμφωνα με έγγραφο της πληρεξουσίας Δικηγόρο του ο κ. Καρατζογιάννης,
προκειμένου να αποφευχθούν επιπλέον δικαστικά έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις, προτίθεται να περιορίσει την
παραπάνω συνολική απαίτησή του στο ποσό των 7.200 ευρώ.
4.

Ήδη ο Δήμος Ηλιούπολης σε εκτέλεση των υπ’ αριθ. 340/2012 και 33/2013 αποφάσεων του

Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες ανέλαβε να καλύψει δεδουλευμένα εργαζομένων στην ΕΥΩΝΥΜΟΣ Α.Ε.,
έχει καταθέσει στον εκκαθαριστή της ΕΥΩΝΥΜΟΣ Α.Ε. για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο το ποσό 2.816,74
ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί απευθείας από τον εκκαθαριστή στον ως άνω εργαζόμενο.
5. Το απομένον ποσό μέχρι το ύψος του προτεινόμενου κατά περιορισμό της απαίτησης ποσού των 7.200
ευρώ, δηλαδή ποσό 4.383,26 ευρώ, σύμφωνα με τα παραπάνω οφείλει να καταβάλει ο Δήμος.
Κατόπιν των παραπάνω, η νομική μας άποψη είναι ότι:
Η συγκεκριμένη απαίτηση προέρχεται από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που αφορά εργατικής φύσεως
απαίτηση, συνδεόμενη με τις αμοιβές των εργαζομένων της ΕΥΩΝΥΜΟΣ ΑΕ τις οποίες ανέλαβε να καλύψει ο
Δήμος

με τις υπ’ αριθ. 340/2012 και 33/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήδη βάσει των

αποφάσεων αυτών έχει ικανοποιηθεί το σύνολο σχεδόν των εργαζομένων, βάσει των καταγεγραμμένων
απαιτήσεων τους.
Κατ’ ακολουθία και αναλογική εφαρμογή των ανωτέρω, θεωρούμε ότι ο Δήμος πρέπει να εξοφλήσει την
συγκεκριμένη οφειλή. Πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι ο κ. Καρατζογιάννης προς διευκόλυνση του
Δήμου, περιορίζει την απαίτηση του στο ύψος των 7.200 ευρώ.
Το παραπάνω ποσό, και ως προς το τμήμα που αφορά την καταβολή των 2.816,74 ευρώ από τον
εκκαθαριστή και ως προς το μέρος των 4.383,26 ευρώ που αφορά απευθείας στο Δήμο, θα καταβληθούν στον
κ. Καρατζογιάννη, αφού αυτός δηλώσει εγγράφως ότι με την καταβολή του συνολικού ποσού 7.200 ευρώ
εξοφλείται πλήρως και ολοσχερώς και δεν διατηρεί ουδεμία περαιτέρω απαίτηση έναντι του εκκαθαριστή της
ΕΥΩΝΥΜΟΣ Α.Ε. και του Δήμου Ηλιούπολης.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Π.Δ.
80/2016
Ομόφωνα Αποφασίζει
Ψηφίζει πίστωση ποσού 4.383,26 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6492.0001 του ισχύοντος προϋπολογισμού
του Δήμου και αφορά εξόφληση της υπ’ αριθ. 4456/2015 απόφασης του Εφετείου Αθηνών για
δεδουλευμένα του εργαζόμενου στην «ΕΥΩΝΥΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ» Χαρίλαου Καρατζογιάννη.
Το παραπάνω ποσό, και ως προς το τμήμα που αφορά την καταβολή των 2.816,74 ευρώ από τον
εκκαθαριστή και ως προς το μέρος των 4.383,26 ευρώ που αφορά απευθείας στο Δήμο, θα καταβληθούν
στον κ. Καρατζογιάννη, αφού αυτός δηλώσει εγγράφως ότι με την καταβολή του συνολικού ποσού 7.200
ευρώ εξοφλείται πλήρως και ολοσχερώς και δεν διατηρεί ουδεμία περαιτέρω απαίτηση έναντι του
εκκαθαριστή της ΕΥΩΝΥΜΟΣ Α.Ε. και του Δήμου Ηλιούπολης.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 228/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 27.7.2017

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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