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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ :
Άσκηση ενδίκου Μέσου και Ορισμός Δικηγόρου.
EET
Reason:
Location: Athens

Αριθμός Απόφασης: 5
Χολαργός σήμερα την 17η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη, ώρα 10.00 π.μ. και στο
κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την
13-1-2017, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη- Πρόεδρο
Γεωργία Αρβανίτη
Χρύσα Παρίση
Αγλαϊα Σουρανή
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Απόντες
Βασιλική Μπουφούνου
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Ιωάννης Κεχρής
Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας.

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Η Πρόεδρος, είπε ότι το παρόν θέμα εισάγεται ως ΈΚΤΑΚΤΟ και, προκειμένου να συζητηθεί ως ΈΚΤΑΚΤΟ και
προταχθεί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Οικ. Επιτροπής.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικ. Επιτροπή ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα όπως, το παρόν θέμα συζητηθεί ως ΕΚΤΑΚΤΟ
και προταχθεί των θεμάτων Ημερήσιας διάταξης.
H Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 16-1-2017 Γνωμοδότηση του
Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου παπάγου – Χολαργού κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου, η οποία έχει
ως ακολούθως :
Έφεση του Δήμου κατά:
1) της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας «INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.» &
2) της υπ’ αριθμ. 1264/2014 απόφασης του Μ.Π.Α.(διαδικασία εργατικών διαφορών)
σε σχέση με την έφεση του Χαράλαμπου και Σωτηρίας Κατσιώνη του Χριστοφόρου κατά Δήμου
Παπάγου- Χολαργού, του Ιωάννη Δελή, της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας «INTERLIFE
Α.Α.Ε.Γ.Α.» και κατά της υπ’ αριθμ. 1264/2014 απόφασης του Μ.Π.Α.(διαδικασία εργατικών διαφορών)
και διάθεση πίστωσης λόγω συνεργασίας για την ανωτέρω υπόθεση με εξωτερικό δικηγόρο.
Σύντομο ιστορικό
Οι ανωτέρω είναι νόμιμα τέκνα του Χριστόφορου Κατσιώνη του Χαραλάμπους, ο οποίος εργαζόταν από 01-072011 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών στο Δήμο Παπάγου
Χολαργού, ως συνοδός απορριμματοφόρου στην αποκομιδή απορριμμάτων, με ωράριο εργασίας για την χρονική
περίοδο από 21-11-2011 έως 27-11-2011 από 22.00 έως 6.00.
Την 24-11-2011 ο πατέρας τους εργαζόταν με την προαναφερθείσα ιδιότητα σε απορριμματοφόρο με οδηγό τον
Ιωάννη Δελή και έτερο συνοδό τον Κων/νο Δημητρίου.
Περί ώρα 23.00 το απορριμματοφόρο εκινείτο στην οδό Ανατολής , στον Χολαργό. Στον τελευταίο κάδο της ως
άνω οδού και στην συμβολή με την οδό Ναυαρίνου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συνέβη το θανατηφόρο ατύχημα.
-------------Ειδικότερα το ως άνω όχημα ΚΗΟ-5975 Δ.Χ.Ε. απορριμματοφόρο ιδιοκτησίας του Δήμου ΠαπάγουΧολαργού, που την 24-11-2011 οδηγούσε ο Ιωάννης Δελής, ήταν ασφαλισμένο, για τους κινδύνους πρόκλησης
σωματικών βλαβών τρίτων και υλικών ζημιών τρίτων στην ασφαλιστική εταιρεία σας με την επωνυμία
«INTERLIFE AEΓΑ», δυνάμει του υπ. αρ. 191756203 ασφαλιστηρίου συμβολαίου το οποίο ήταν σε ισχύ από 1410-2011 έως και 31-12-2011, κατά το χρονικό διάστημα που συνέβη το ένδικο συμβάν, ήτοι την 24-11-2011.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1264/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απορρίπτεται η από
189153/2012 /5540/2012 αγωγή, των αντιδίκων. Οι ανωτέρω αντίδικοι Χαράλαμπος Κατσιώνης και Σωτηρία Κατσιώνη
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κατέθεσαν ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών την από 7-10-2014 έφεσηΑΔΑ:
με αριθμό
κατάθεσης 6644/2014 η
οποία εκδικάζεται στις 22-9-2015.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Μετά τα ανωτέρω και σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. απόφασης με αρ.31 και της υπ’ αριθμ. 50 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού εισηγούμαι ότι θα πρέπει να παραστούμε ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ
ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ κατά την συζήτηση της από 7-10-2014 εφέσεως των Χαράλαμπου Κατσιώνη
και Σωτηρίας Κατσιώνη, οριζομένου προς τούτο του δικηγόρου του Δήμου κ. Νικόλαο Γεωργακόπουλο ( παρ’ Αρείω
Πάγω με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 10373) απασχολουμένου στο Δήμο Παπάγου με έμμισθη εντολή, καθώς επίσης και στον
εξωτερικό Δικηγόρο κ. Κωνσταντίνο Ρήγο «ειδικό Εργατολόγο» ο οποίος είχε παραστεί και πρωτόδικα σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. απόφαση αρ.31 και την υπ’ αριθμ. 50 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠαπάγουΧολαργού, στους οποίους δίδεται η εντολή, η πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργούντες σε συνεργασία,
να παραστούν κατά την συζήτηση της ανωτέρω εφέσεως στις 17-1-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολής συζήτηση.
Επίσης να ασκήσουν έφεση κατά της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας «INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.» και κατά της
υπ’ αριθμ. 1264/2014 απόφασης του Μ.Π.Α.(διαδικασία εργατικών διαφορών) και να παραστούν κατά τη συζήτηση
αυτής και σε κάθε μετ’αναβολή αυτής και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες προς υποστήριξη
των συμφερόντων του Δήμου με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
1. Την εισήγηση της προέδρου
2. Την από 16-1-2017 Γνωμοδότηση του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Νικόλαου

Γεωργακόπουλου

3. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
α. Την Παράσταση του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, κατά την
συζήτηση της από 7-10-2014 Eφέσεως των Χαράλαμπου Κατσιώνη και Σωτηρίας Κατσιώνη, οριζομένων
προς τούτο των κ.κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου ( παρ’ Αρείω Πάγω με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 10373)
απασχολουμένου στο Δήμο Παπάγου με έμμισθη εντολή και εξωτερικού Δικηγόρου Κωνσταντίνου Ρήγου
«ειδικού Εργατολόγου» (ο οποίος είχε παραστεί και πρωτόδικα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. απόφαση
αρ.31 και την υπ’ αριθμ. 50 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού), στους
οποίους δίδεται η εντολή, η πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργούντες σε συνεργασία,
παραστούν κατά την συζήτηση της ανωτέρω εφέσεως στις 17-1-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολής συζήτηση.

β. Την άσκηση του Ενδίκου μέσου της Έφεσης, κατά της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας «INTERLIFE
Α.Α.Ε.Γ.Α.» και κατά της υπ’ αριθμ. 1264/2014 απόφασης του Μ.Π.Α.(διαδικασία εργατικών διαφορών),
οριζομένων προς τούτο των ανωτέρω Δικηγόρων κκ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου και Κων/νου Ρήγου,
στους οποίους δίνεται η εντολή, η πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, παραστούν κατά τη συζήτηση
αυτής και σε κάθε μετ’αναβολή αυτής και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες προς
υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Γεωργία Αρβανίτη
2. Χρύσα Παρίση
3.Αγλαϊα Σουρανή
4.Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

