ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Συνεδρίαση 20η της 27-6-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό από την 20η Συνεδρίαση της 27-6-2014 της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 236/2014
Περίληψη: «Άσκηση ενδίκων μέσων»
Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 27-6-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00΄ συνήλθε η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, 6ος
όροφος, αποτελούμενη από τους:
1.
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ
ΠΡΟΕΔΡΟ-ΔΗΜΑΡΧΟ
2.
ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ
3.
ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5.
ΚΑΣΙΜΗ ΕΛEΝΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ. αρ. πρωτ.31182/23-6-2014 πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Τα Τακτικά
Μέλη κ. κ. Καστόρης Θεόδωρος, Κουτελάκης Γεώργιος, Τσιάπης Παναγιώτης και Ματής Αλέξιος
απουσίαζαν λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα κλήθηκαν.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί του
1ου εκτάκτου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.
«Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να ληφθεί απόφαση :
α) για να ασκηθεί το ένδικο μέσο της εφέσεως κατά της υπ' αρ. 123/2013 οριστικής αποφάσεως του
Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (δ/σία εργατικών διαφορών) και κατά των Ευανθίας Βαμβακού κλπ. και να
εγκριθεί η, λόγω του κατεπείγοντος (προθεσμία) ασκηθείσα κατ' αυτών από 17/12/2013 και με αρ.
καταθέσεως 84/2013 έφεση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
β) δια την συνεπεία της ως άνω εφέσεως άσκηση αίτηση αναστολής εκτέλεσης της υπ' αρ. 123/2013
οριστικής αποφάσεως και να εγκριθεί η άσκησή της από 30/12/2013 και με αρ. καταθέσεως
3209/378/2014 αίτησης αναστολής εκτέλεσης της υπ' αρ. 123/2013 οριστικής απόφασης,
γ) δια την άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά του από 13/05/2014 κατασχετηρίου των
Ευανθίας Βαμβακού κλπ. εις χείρας της τρίτης Τραπεζικής Εταιρείας «Eurobank EFG Ergasias Α.Ε.» και
να εγκριθεί η από 28/05/2014 και με αρ. καταθέσεως 158/2014 ασκηθείσα λόγω του κατεπείγοντος
ανακοπή εκτελέσεως (κατ' άρθρο 933 Κ.Πολ.Δ.) κατά των Ευανθίας Βαμβακού κλπ. και κατά της
επιταγής προς εκτέλεση και του από 13/05/2014 κατασχετηρίου εις χείρας της τρίτης ανωνύμου
τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα EFG Eurobank ERGASIAS A.E.», ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Καλλιθέας και συνεπεία αυτής από 28/5/2014 και με αρ. καταθ. 72/2015 αίτηση ενώπιον
του αυτού Δικαστηρίου.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο-Δήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη της :
α) τις διατάξεις των παρ. 1ιγ , 2 & 4 του αρ. 72 του Ν.3852/2010 ,
β) την υπαρ. 123/2013 συνημμένη οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας της Διαδικασίας
Εργατικών Διαφορών ,
γ) την υπαρ. πρωτ. ΕΜΠ. 11/19-6-2014 συνημμένη γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου του Δήμου
μας ,

δ) το γεγονός ότι η άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της παραπάνω οριστικής
δικαστικής απόφασης λήγει στις 20-07-2014, μετά από διαλογική συζήτηση,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει ομόφωνα :
Α. Το έκτακτο και επείγον του θέματος και τη συζήτησή του ως θέμα της ημερήσιας διάταξης με αρ.1α
Β. α) Την άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά των Ευανθίας Βαμβακού και λοιπών (συνολικά
70) και κατά της υπαρ. 123/2013 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (δ/σια εργατικών
διαφορών) και εγκρίνει την κατ’ αυτών άσκηση της από 17/12/2013 και με αριθμό καταθέσεως 84/2013
εφέσεως του Δήμου Νέας Σμύρνης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ως και την από
30/12/2013 και με αρ. καταθ. 3209/378/14 αίτηση αναστολής, συνεπεία αυτής.
β) Την άσκηση ανακοπής (κατ’ άρθρο 933 Κ.Πολ.Δ.) κατά Ευανθίας Βαμβακού και λοιπών (συνολικά
70) και κατά της επιταγής προς εκτέλεση και του από 13/5/2014 κατασχετηρίου εις χείρας της τρίτης
ανώνυμου Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.»
εγκρίνει την άσκηση κατ’ αυτών της από 28/5/2014 και με αρ. καταθέσεως 185/2014 ανακοπής, ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, ως και την συνεπεία αυτής από 28/5/2014 και με αρ. κατάθ. 72/2015
αίτηση, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας.
Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Νέα Σμύρνη 30-6-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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