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Απόσπασμα
από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 17 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ.939/12.1.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6. Σερέτη Χριστίνα,
τακτικά μέλη, 7. Καλούδης Κων/νος, 8. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1.
Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αναγνώστου Ιωάννης, 3. 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. Κατσάρης, Κακάτσιος, Πεταχτή, Μακρής, Συρίγου και
Παπακώστα.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 3/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραίτηση ή μη του Δήμου Ηλιούπολης από ένδικα μέσα κατόπιν αιτήσεων των
εργαζομένων με προσωρινά μέτρα: 1) Βασιλικής Νίκου και 2) Χαρίκλειας Λυκογιάννη.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χατζηδάκης, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την
ανάγκη να συζητηθεί το θέμα που αφορά την παραίτηση ή μη του Δήμου Ηλιούπολης από ένδικα μέσα
κατόπιν αιτήσεων των εργαζομένων με προσωρινά μέτρα: 1) Βασιλικής Νίκου και 2) Χαρίκλειας
Λυκογιάννη, εκτός ημερησίας διατάξεως.

Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε την
εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.918/2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα κ. Αναστόπουλου, το οποίο έχει ως εξής:
Σε συνέχεια των παραπάνω αναφερομένων αιτήσεων, σας διαβιβάζουμε αντίγραφα αυτών,
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ηλιούπολης κ. Καραβέλου Νικολάου επί των αιτήσεων
αυτών, αντίγραφο της υπ. αριθ. 2270/15 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών, αντίγραφο της με αρ.
κατάθεσης 69/2016 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου έφεσης, με την οποία γνωμοδοτεί ότι:
«Παρέχεται από τις ανωτέρω μνημονευθείσες διατάξεις του νόμου η αρμοδιότητα και η διακριτική
ευχέρεια στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηλιούπολης προκειμένου να αποφασίσει στην περίπτωση των
ανωτέρω αναφερομένων δύο (2) εργαζομένων Νίκου Βασιλικής του Νικολάου ΠΕ-Διοικητικού και
Λυκογιάννη Χαρίκλειας του Γεωργίου κλάδου ΔΕ-Διοικητικού να παραιτηθεί ή όχι ο Δήμος Ηλιούπολης
από την άσκηση ενδίκων μέσων και συγκεκριμένα από τις παραπάνω αναφερόμενες ήδη υποβληθείσες εφέσεις
ενώπιον του Εφετείου Αθηνών ώστε οι οριστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών να
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καταστούν τελεσίδικες και εκτελεστές και να δοθεί

εντολή προς τους πληρεξουσίους δικηγόρους του Δήμου

να προχωρήσουν για λογαριασμό του Δήμου σε όλες τις απαιτούμενες προς το σκοπό τούτο ενέργειες».
Κατόπιν αυτών,
παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηλιούπολης
για τη λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ιγ του άρθρου 72 του ν. 3584/07) στις οποίες
ορίζεται ότι [Η Οικονομική Επιτροπή] «αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και
των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά», εάν
α) θα παραιτηθεί ή όχι ο Δήμος Ηλιούπολης από την άσκηση ενδίκων μέσων και συγκεκριμένα από τις
υποβληθείσες εφέσεις ενώπιον του Εφετείου Αθηνών ώστε η υπ’ αριθ. 2270/2015 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) που αφορά τις δύο παραπάνω αναφερόμενες αιτούσες
1)Βασιλική Νίκου του Νικολάου και 2)Χαρίκλεια Λυκογιάννη του Γεωργίου καταστεί τελεσίδικη και εκτελεστή
και
β) στην περίπτωση που αποφασιστεί η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων όπως δοθεί εντολή προς
τους πληρεξουσίους δικηγόρους του Δήμου προκειμένου να προχωρήσουν για λογαριασμό του Δήμου
Ηλιούπολης σε όλες τις απαιτούμενες προς το σκοπό αυτό ενέργειες.

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.883/2018 γνωμοδότηση του
Νομικού Συμβούλου του Δήμου, κ. Νικολάου Καραβέλου, η οποία έχει ως εξής:
Σε συνέχεια των από 18/10/2017 αιτήσεων των εργαζομένων με προσωρινά μέτρα
1) Βασιλικής Νίκου του Νικολάου και 2) Χαρίκλειας Λυκογιάννη του Γεωργίου
σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με την υπ’ αριθ. 2270/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών
Διαφορών) αναγνωρίστηκε ότι οι συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που οι ενάγουσες
1)Βασιλική Νίκου του Νικολάου και 2)Χαρίκλεια Λυκογιάννη του Γεωργίου, συνήψαν με τον εναγόμενο
Δήμο Ηλιούπολης υπέκρυπταν σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, αποτελώντας μια ενιαία
σύμβαση για καθεμία εξ΄ αυτών. Αναγνωρίστηκε επίσης ότι ο Δήμος Ηλιούπολης ήταν και είναι ο πραγματικός
εργοδότης των εναγουσών και ότι συνδέονται με αυτόν με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.
Υποχρεώθηκε δε ο Δήμος Ηλιούπολης να αποδέχεται τις υπηρεσίες και την εργασία των εναγουσών και μετά τη
λήξη των συμβάσεων εργασίας τους που έλαβε χώρα την 01/03/2014, υπό το καθεστώς συμβάσεως
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, στη θέση και με την ειδικότητα της πραγματικά παρεχόμενης εργασίας
τους,

καταβάλλοντας τις αποδοχές που αντιστοιχούν στον κλάδο τους, στην ειδικότητα τους και στην

υπηρεσιακή τους εξέλιξη.
Ιστορικό:
Οι δύο παραπάνω αναφερόμενες, ήδη εργαζόμενες με την ανωτέρω μνημονευθείσα δικαστική απόφαση,
είχαν και οι δύο αρχικά προσληφθεί ως Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) στην τέως, ήδη λυθείσα και
ευρισκόμενη υπό εκκαθάριση Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Ηλιούπολης με την επωνυμία «Ευώνυμος
Α.Ε.», στα πλαίσια της υπ. αριθ. 200064/15-3-2007 Υπουργικής Απόφασης για την επιχορήγηση δομών για την
προώθηση της απασχόλησης ανέργων ατόμων τα οποία υπάγονται στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Δυνάμει
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της υπ. αριθ. 259/2010 απόφασης του Ο.Α.Ε.Δ. περί της

υπαγωγής της Δημοτικής Επιχείρησης «Ευώνυμος

Α.Ε.» στο πρόγραμμα αυτό, η Δημοτική αυτή Επιχείρηση συνήψε με τις δύο ανωτέρω υπαλλήλους συμβάσεις
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας (48) μηνών, για το

διάστημα από

01/03/2010 έως 28/04/2014. Ωστόσο, και ενώ οι δύο αυτές συμβάσεις εργασίας ήταν ενεργείς

ο Δήμος

Ηλιούπολης, με την 61/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε τη λύση και θέση σε καθεστώς
εκκαθάρισης της Δημοτικής αυτής Επιχείρησης (ΦΕΚ λύσης: 2304/Α.Ε./28-04-2011).
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, με τις υπ. αριθ. 91 & 455/2011 αποφάσεις του,
αποφάσισε τη συνέχιση της απασχόλησης των δύο αναφερόμενων ατόμων ΑΜΕΑ στο Δήμο Ηλιούπολης, με
τους ίδιους όρους απασχόλησης (ήτοι ΠΕ-Διοικητικού η πρώτη εξ αυτών και ΔΕ-Διοικητικού η δεύτερη),
μέχρι τη λήξη του προγράμματος που είχε αρχικά συμφωνηθεί μεταξύ αυτών και της λυθείσας και τεθείσας σε
καθεστώς εκκαθάρισης Δημοτικής Επιχείρησης, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην εκδοθείσα υπ. αριθ.
16455/9-9-2011 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 2286/Β/13-10-2011), στην οποία προβλεπόταν η δυνατότητα από τους Ο.Τ.Α.
συνέχισης υλοποιούμενων προγραμμάτων στα οποία είχαν υπαχθεί ΑΜΕΑ, στις περιπτώσεις συγχώνευσης,
λύσης ή θέσης σε εκκαθάρισης επιχειρήσεων των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. Σε εκτέλεση της απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Ηλιούπολης εξέδωσε την υπ. αριθ. 55/7746/1-3-2012 (ΑΔΑ:Β44ΡΩΡΥΝΗΓ) απόφαση και εν συνεχεία καταρτίστηκαν οι υπ. αριθ. 7903/2-3-2012 &7904/2-3-2012συμβάσεις
εργασίας μεταξύ του Δήμου Ηλιούπολης και των δύο αυτών υπαλλήλων.

Μετά τη λήξη της συμφωνηθείσας

περιόδου απασχόλησης, και βάσει της 849/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα
Ασφαλιστικών Μέτρων) ο Δήμος Ηλιούπολης υποχρεώθηκε να

απασχολεί προσωρινά τις δύο ανωτέρω

υπαλλήλους μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Σε συμμόρφωση προς την απόφαση αυτή, εκδόθηκε η υπ.
αριθ. 232/36708/16/09/2014 απόφαση Δημάρχου περί της αποδοχής της παροχής εργασίας αυτών και της
προσωρινής απασχόλησης κατά τα οριζόμενα στη Δικαστική Απόφαση, και από την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης Δημάρχου (16/09/2014) οι δύο αυτές υπάλληλοι ανέλαβαν κανονικά υπηρεσία στο Δήμο
Ηλιούπολης, παρείχαν και συνεχίζουν να παρέχουν αδιάλειπτα την εργασία τους στο Δήμο Ηλιούπολης, η μεν
Βασιλική Νίκου σε θέση ΠΕ-Διοικητικού αρχικά στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, στο Τμήμα Προσωπικού
και στη συνέχεια στη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών όπου μετακινήθηκε και απασχολείται με την παροχή
υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες (άπορους, κατοίκους του Δήμους με πολύ χαμηλό εισόδημα, μονογονεϊκές
οικογένειες, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους κλπ.) η δε Χαρίκλεια Λυκογιάννη ως ΔΕ-Διοικητικού παρέχοντας τις
υπηρεσίες της ως Γραμματέας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης. Και οι δύο από
την ημερομηνία αυτή μέχρι και σήμερα εργάζονται στο Δήμο συνεχώς χωρίς διακοπή. Εν συνεχεία εκδόθηκε η
παραπάνω αναφερόμενη υπ. αριθμ. 2270/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (αρ. πρωτ.
Δήμου Ηλιούπολης 37408/4-2015) με την οποία αναγνωρίστηκε ότι ο Δήμος Ηλιούπολης ήταν και είναι ο
πραγματικός εργοδότης αυτών καθώς και ότι οι ήδη εργαζόμενες συνδέονται με το Δήμο Ηλιούπολης με
σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Κατά της 2270/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ο Δήμος Ηλιούπολης έχει
υποβάλει ενώπιον του Εφετείου Αθηνών την με την με αρ. κατάθεσης και ημερομηνία 69/05-01- 2016 έφεση
η εκδίκαση της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί.
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Με τις από 18/10/2017 Αιτήσεις- Υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλαν οι δύο εργαζόμενες στο Δήμο
Ηλιούπολης αιτούνται τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηλιούπολης, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 54 του ν. 4447/16
(ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α'), και συγκεκριμένα την παρ. (ια), με την οποία δίδεται η αρμοδιότητα

στην

Οικονομική Επιτροπή να «αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων
μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά» ώστε να παραιτηθεί ο Δήμος Ηλιούπολης από την άσκηση
περαιτέρω ενδίκων μέσων και συγκεκριμένα από την έφεση που ο Δήμος Ηλιούπολης έχει υποβάλει ενώπιον
του Εφετείου Αθηνών κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και να γίνουν οι
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών να καταστεί τελεσίδικη
και εκτελεστή ώστε να καταταχθούν σε θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με την απόφαση
αυτή.
Σημειώνουμε ότι οι δύο εργαζόμενες, με τις από 18/10/2017 Αιτήσεις- Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8
του ν. 1599/86 δηλώνουν ότι προκειμένου η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών να καταστεί
τελεσίδικη και προκειμένου να καταταχθούν σε θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα και με
την απόφαση αυτή, στην περίπτωση που η Οικονομική Επιτροπή λάβει απόφαση παραίτησης του Δήμου από
την άσκηση ένδικων μέσων και προχωρήσουν οι απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες για την κατάταξης τους
σε θέσεις ΙΔΑΧ,

παραιτούνται ως αναφέρεται στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση: «ρητά και ανεπιφύλακτα

από κάθε είδους ανείσπρακτους μισθούς υπερημερίας, μισθολογικές διαφορές, επιδόματα αδείας, έξοδα
κίνησης, από το επίδομα των 176 ευρώ, και κάθε άλλο επίδομα αναδρομικά, καθώς και από οποιαδήποτε
άλλη αξίωση, όπως (ενδεικτικά) αποζημίωση και γενικά από κάθε άλλη μισθολογική και χρηματική απαίτηση
ή αξίωση, όποια μορφή και ονομασία έχει η οποία τυχόν πηγάζει άμεσα ή έμμεσα τη σχέση μου εργασίας με
το Δήμο Ηλιούπολης και αναφέρεται σε όλο το χρονικό διάστημα πριν την κατάταξη μου σε προσωποπαγή
θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, είτε οι αξιώσεις μου αυτές έχουν επιδικαστεί με δικαστική
απόφαση είτε όχι. Επιπλέον παραιτούμαι από γεγενημένους τόκους αυτών των απαιτήσεων και από τυχόν
επιδικασθέντα δικαστικά έξοδα, στα οποία προβήκαμε για τη διεκδίκηση τους. Επίσης παραιτούμαι από το
δικαίωμα επί της απειλούμενης χρηματικής ποινής που ορίζεται στο διατακτικό μέρος της δικαστικής
απόφασης που με αφορά. Τέλος παραιτούμαι από το δικαίωμα έγερσης, αγωγής, άσκησης τακτικού ή
έκτακτου ενδίκου μέσου και από κάθε εν γένει δικαστική επιδίωξη για καταδίκη του Δήμου Ηλιούπολης για
τυχόν μισθολογικές απαιτήσεις μου καθώς και από την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων που έχουν
εκδοθεί υπέρ εμού. Κατόπιν της ρητής και ανεπιφύλακτης παραίτησης μου δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα
ουδεμία έχω ή διατηρώ αξίωση ή απαίτηση για το παρόν ή το μέλλον από τις ανωτέρω αιτίες αλλά και από
κάθε άλλη αιτία από το Δήμο Ηλιούπολης για το ανωτέρω χρονικό διάστημα (από την έναρξη της σχέσης
εργασίας μου με το Δήμο μέχρι την κατάταξη μου την προσωποπαγή θέση) αλλά και για οποιοδήποτε
διάστημα. Σε κάθε περίπτωση παρέχω και άφεση τυχόν χρέους.»
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Άρθρο 72 ν. 3584/07
Οικονομική επιτροπή - Αρμοδιότητες
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1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,
β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο,
στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία
καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του
δήμου,
γ) προελέγχει τον απολογισμό,
δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από
εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει
αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης
μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,
ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει
και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των
δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή
δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,
στ) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό
συμβούλιο,
ζ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,
η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,
θ) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου.
Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,
ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,
ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και
για την παραίτηση από αυτά.[ Τροποποίηση με την με την παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ
241/23.12.2016 τεύχος Α').]
«ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν
αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για
τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό»
[1], [3] [4]
ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε
όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί
δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.
Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με
μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή
5
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δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του
δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.
2. 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.
Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του
αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου.
3.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των
προηγούμενων παραγράφων.
4.Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της
μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη
απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.
1) Από τις παραπάνω αναφερόμενες δικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες αναγνωρίζεται ότι οι
εργαζόμενες υπάλληλοι Νίκου Βασιλική του Νικολάου ΠΕ-Διοικητικού και Λυκογιάννη Χαρίκλεια του
Γεωργίου κλάδου ΔΕ-Διοικητικού, εργάζονταν εν τοις πράγμασοι στο Δήμο Ηλιούπολης με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε συνδυασμό με τις αρχές της χρηστής διοίκησης, των αρχών
του σεβασμού του κράτους δικαίου το οποίο η δημόσια διοίκηση οφείλει να προασπίζει, να υπηρετεί, να
σέβεται και να εφαρμόζει, του γεγονότος και οι δύο εργαζόμενες εκτός των συμβάσεων βάσει των οποίων το
αρμόδιο Δικαστήριο έκρινε ότι συνδέονται με το Δήμο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου,
εργάζονται βάσει της 849/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών
Μέτρων) από 16/09/2014 μέχρι και σήμερα ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ), όπως
μνημονεύεται και στην δικαστική απόφαση,
2) Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ. (ιγ΄) του άρθρου 72 του ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α') δίδει τη δυνατότητα στην
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου να αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των
ένδικων μέσων καθώς και για την παραίτηση από αυτά,
3) Ο Δήμος Ηλιούπολης έχει άμεση ανάγκη από την παροχή των

υπηρεσιών

των δύο αυτών

εξειδικευμένων και ενταγμένων πλέον στην λειτουργία των υπηρεσιών του υπαλλήλων, ειδικά μετά από το
κύμα συνταξιοδοτήσεων των τελευταίων ετών και την αδυναμία αναπλήρωσης του προσωπικού και ειδικά του
διοικητικού. Αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να είναι σε θέση ο Δήμος και οι υπηρεσίες του να ασκούν τις
προβλεπόμενες από το νόμο αρμοδιότητες επιτελώντας ταυτόχρονα το διοικητικό και κοινωνικό έργο προς
τους δημότες και τους κατοίκους του Δήμου με αρτιότητα και σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες είναι η
στελέχωση των υπηρεσιών του με προσωπικό.
Κατόπιν αυτών των ανωτέρω εκτεθέντων
έχουμε τη γνώμη ότι:
Παρέχεται από τις ανωτέρω μνημονευθείσες διατάξεις του νόμου η αρμοδιότητα και η διακριτική
ευχέρεια στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηλιούπολης προκειμένου να αποφασίσει στην περίπτωση των
6
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ανωτέρω αναφερομένων δύο (2) εργαζομένων Νίκου Βασιλικής του Νικολάου ΠΕ-Διοικητικού και
Λυκογιάννη Χαρίκλειας του Γεωργίου κλάδου ΔΕ-Διοικητικού να παραιτηθεί ή όχι ο Δήμος Ηλιούπολης
από την άσκηση ενδίκων μέσων και συγκεκριμένα από τις παραπάνω αναφερόμενες ήδη υποβληθείσες εφέσεις
ενώπιον του Εφετείου Αθηνών ώστε οι οριστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών να
καταστούν τελεσίδικες και εκτελεστές και να δοθεί εντολή προς τους πληρεξουσίους δικηγόρους του Δήμου να
προχωρήσουν για λογαριασμό του Δήμου σε όλες τις απαιτούμενες προς το σκοπό τούτο ενέργειες.
Για τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης
Ο Νομικός Σύμβουλος
Νικόλαος Καραβέλος
Δκηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και το άρθρο
24 του Ν. 3613/2007
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων και συγκεκριμένα από τις υποβληθείσες
εφέσεις ενώπιον του Εφετείου Αθηνών ώστε οι οριστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών να καταστούν τελεσίδικες και εκτελεστές και που αφορά τις δύο αναφερόμενες αιτούσες: 1)
Βασιλική Νίκου του Νικολάου και 2) Χαρίκλεια Λυκογιάννη του Γεωργίου
3. Παρέχει την εντολή προς τους πληρεξουσίους δικηγόρους του Δήμου προκειμένου να προχωρήσουν για
λογαριασμό του Δήμου Ηλιούπολης σε όλες τις απαιτούμενες προς το σκοπό αυτό ενέργειες
4. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη της τελικής απόφασης
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2018 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 22.1.2018

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
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