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ΘΕΜΑ: Απόφαση περί της άσκησης ή µη ενδίκου µέσου κατά πρωτόδικης δικαστικής απόφασης  
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 13ην του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 12ην µεσηµβρινή συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την 14193/09-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα 
από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες ήταν: 
 
1)Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2)Σιδηρόπουλος Σάββας(µέλος), 3)Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 
4)Κουσενίδης Αλέξανδρος (µέλος), 5)ΚατζικάςΓεώργιος(µέλος) 6)Καζαντζίδης Γεώργιος(µέλος),7)Ράπτου όλγα 
(µέλος), 8)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή(µέλος),9) Αποστολίδου Μαρία (µέλος) 
 
Απόντες: Ουδείς 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 17ο θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παργρ. 1 περίπτωση ιγ’  του ν. 3852/2010,  
«Η οικονοµική επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων µέσω και ενδίκων βοηθηµάτων».  
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. Προκειµέ-
νου 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» 

 
Για τον λόγο αυτόν θέτουµε υπόψη σας τα εξής: 

Την 24-09-2014 επιδόθηκε αρµοδίως στην Υπηρεσία µας η υπ΄αριθµ. 11964/2014 απόφαση Μον/λους 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Ειδική ∆ιαδικασία Εργατικών ∆ιαφορών), η οποία εκδόθηκε µετά από αγωγή 
υπαλλήλων του ∆ήµου µας. Επί του θέµατος (αναγνώριση της  σχέσης εργασίας ως εξαρτηµένη εργασία 
παρόλο που υπήρχαν συµβάσεις µίσθωσης έργου) έχει αποφανθεί ήδη ο Άρειος Πάγος µε την υπ΄αριθµ. 
590/2011 απόφασή του και οι ενάγουσες έχουν ήδη παραιτηθεί µε Υπεύθυνη ∆ήλωσή τους από κάθε 
αναδροµική µισθολογική παροχή, µε συνέπεια να µην υπάρχει περιεχόµενη µισθολογικών παροχών.  
Σύµφωνα δε µε τη συνηµµένη γνωµοδότηση του δικηγόρου του ∆ήµου µας, εκλείπει ο λόγος ασκήσεως 
οποιουδήποτε ενδίκου µέσου κατά της ανωτέρω απόφασης.  
 

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπής να λάβει απόφαση για την άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της  ανωτέρω 

απόφασης.  

 

 
  



 

 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση 

του προέδρου  
 
                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α) Την παραίτηση από την άσκηση Ένδικων Μέσων στην ανωτέρω υπόθεση για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης. 
 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  289/2014 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
   
 
    Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                          Αµπελόκηποι 14/10/2014  
                                                                
                                                          Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
 
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 


