
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 10ην του μηνός  Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:00΄, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8543/5-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 

Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 

3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,  

2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, απόντα, 

3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη,  

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία,  

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο, απόντα,     

7. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, απούσα, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Πλατάκου 

Ελένη. 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  9Ο Η.Δ. 

Έγκριση πληρωμής δικαστικώς επιδικασθέντων στον Κωνσταντίνο Μπουρτζάλα μετά νομίμων 

τόκων και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος λέγει ότι:  

Με το με αριθμ. πρωτ. 8468/4.07.2018 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η υπ’ αριθμ. 1178/2018 απόφαση 

του Αρείου Πάγου (Β1 Πολιτικό Τμήμα), η οποία έκρινε την αίτηση Αναίρεσης του αναιρεσείοντος Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού κατά του αναιρεσιβλήτου Κωνσταντίνου Μπουρτζάλα του Σπυρίδωνος. Η εν λόγω 

απόφαση απορρίπτει την από 19-4-2017 και με αριθ. κατάθεσης 245/20-4-2017 αίτηση για Αναίρεση της 

561/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (5ο Τμήμα Εργατικών Διαφορών) και καταδικάζει τον 

αναιρεσείοντα Δήμο μας στην πληρωμή εξακοσίων (600) ευρώ για τα δικαστικά έξοδα του ανερεσιβλήτου. 

Πρόκειται για αμετάκλητη δικαστική απόφαση, η οποία δεν υπόκειται στην άσκηση οιουδήποτε ένδικου μέσου 

και ως εκ τούτου είναι εκτελεστή η τελεσίδικη ως άνω εφετειακή δικαστική απόφαση, η οποία α) διορθώνει 
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την υπ’ αριθμ. 274/2013 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ως προς το ποσό της 

οφειλόμενης στον ενάγοντα Κωνσταντίνο Μπουρτζάλα αμοιβής για τον χειρισμό της υπόθεσης που 

αναγράφεται στο 5ο φύλλο στοιχ. 9 από το τέλος της πρωτόδικης απόφασης, ως υπόθεση με αριθμό 6, από το 

εσφαλμένο ποσό δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (14.428,76) 

στο ορθό μικρότερο ποσό δέκα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ευρώ και τέσσερα λεπτά (14.380,04), β) 

εξαφανίζει εν μέρει την εκκαλούμενη απόφαση μόνο κατά το κεφάλαιό της, με το οποίο δέχτηκε το πρώτο 

αγωγικό κονδύλιο εκ ποσού επτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (783,42), γ) επιβάλλει 

σε βάρος του εκκαλούντος – εναγομένου Δήμου μας μέρος των δικαστικών εξόδων του εφεσίβλητου – 

ενάγοντος και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500) 

ευρώ. Κατά συνέπεια η εφετειακή απόφαση αυτή μειώνει το πρωτόδικα επιδικασθέν κεφάλαιο, το οποίο 

ανερχόταν σε €43.913,81, ως εξής: (14.380,04 – 14.428,76)=48,72 + 783,42 = €832,14. Επομένως το 

τελεσιδίκως επιδικασθέν κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 43.913,81 – 832,14= 43.081,67 ευρώ. 

Οι νόμιμοι τόκοι επί του ως άνω κεφαλαίου ποσού €43.081,67 υπολογίζονται με επιτόκιο 6% ετησίως 

από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πιθανολογούμενη εξόφληση, ήτοι από 19/10/2012 έως 31/12/2012 

ποσό 515,57 ευρώ, από 1/1/2013 έως 31/12/2015 ποσό 7.754,70 ευρώ, από 1/1/2016 έως 31/12/2016 ποσό 

2.584,90 ευρώ, από 1/1/2017 έως 20/07/2018 ποσό 4.008,37 ευρώ, συνολικό ποσό τόκων 14.863,54 ευρώ.  

Τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του Δήμου μας και για τους δυο βαθμούς δικαιοδοσίας είναι, σύμφωνα 

με την ως άνω εφετειακή απόφαση, πεντακόσια (500) ευρώ, ο δε Άρειος Πάγος επιβάλλει εις βάρος του 

αναιρεσείοντος Δήμου μας ποσό εξακοσίων (600) ευρώ, σύνολο 1.100 ευρώ.  

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την ψήφιση της πίστωσης των ως άνω 

ποσών. 

  

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002,  

4. Την υπ΄ αριθμ. 1178/2018 απόφαση του Αρείου Πάγου (Β1 Πολιτικό Τμήμα),  

5. Την υπ΄ αριθμ. 561/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών 

(5ο Τμήμα Εργατικών Διαφορών), 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

Να ψηφιστεί πίστωση ως προς την αμετάκλητη απόφαση με αριθ. 1178/2018 του Αρείου Πάγου (Β1 Πολιτικό 

Τμήμα), καθώς και την τελεσίδικη υπ’ αριθ. 561/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (5ο Τμήμα 

Εργατικών Διαφορών), για να πληρωθεί ο αναιρεσίβλητος/ εφεσίβλητος/ ενάγων Κωνσταντίνος Μπουρτζάλας 

του Σπυρίδωνος, κάτοικος Αθηνών, οδός Αιόλου 68-70, ΔΟΥ Α’ Αθηνών, ΑΦΜ 023206860, ως ακολούθως:  

Α)  Ποσά επιδικασθέντος κεφαλαίου και δικαστικών εξόδων αντιστοίχως 43.081,67€+(500,00€+600,00€), 

γενικό σύνολο €44.181,67 από τον ΚΑ 00.6492 λογαριασμό του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 με 

τίτλο «Δικαστικά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων»  και  
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Β)   Ποσό των νομίμων τόκων υπερημερίας προς 6% ετησίως, ήτοι από 19-10-2012 έως την 20-07-2018, του 

ως άνω κεφαλαίου, συνολικό ποσό τόκων 14.863,54€ από τον ΚΑ 00.6823 λογαριασμό του ίδιου 

προϋπολογισμού του Δήμου με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης».  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 194/2018 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 19ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

10 Ιουλίου 2018. 

Ψυχικό, 13 -7-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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