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Από το πρακτικό της με αριθ. 4ης/2021 Τακτικής - δια περιφοράς -  συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

Αρ. αποφάσεως :  31 
 

Θέμα:  Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 274/2021 απόφασης  του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών.  
 

Σήμερα την 16η  του μήνα  Φεβρουαρίου, του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη με ώρα έναρξης 
στις 09:30 και  ώρα λήξης στις 11:30, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  

Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 2780/12-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 

δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  

του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του 

Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» β)  την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-

11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας 

στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το άρθρο 3 της  ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: 

«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε 

εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-

5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 

40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 

κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με 

θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους 

προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) 

μελών συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα επτά   (7) μέλη, ήτοι: 

 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)-  

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Άλκηστη Βίτσα- (τακτικό μέλος) 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Μιχάλης Σελέκος και  Απόστολος Θεοφίλης - τακτικά μέλη 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο εννέα (9) 

μελών συμμετείχαν επτά  (7) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-δια περιφοράς- συνεδρίασης.  
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Μεταβολές:  

-Πριν την συζήτηση  των θεμάτων  της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη 

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως 

κατεπείγον: 1.  Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών Ανοικτού κάτω των ορίων 

Διαγωνισμού «Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας- Σάκων Απορριμμάτων – Ειδικών Απολυμαντικών – 

Μικροεργαλείων Χειρός για τα έτη 2021-2022.  

Η  Οικονομική  Επιτροπή – ομόφωνα  – εγκρίνει   την ένταξη του  ΕΗΔ θέματος  και τη συζήτησή του  

ως 1
ο
  θέμα Η.Δ και το 1

ο
, 2

ο
,  3

ο 
 , 4

o
 και 5

ο
 θέμα της Η.Δ  σε 2

ο
 ,3

ο
,  4

ο
 , 5

ο
 & 6

ο
 αντίστοιχα. (Ν. 

3852/2010 άρθρο 75  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).  
 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε τα μέλη  - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- για το 5
ο
 

(πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν  του  από 28-01-2021 εισηγητικού  σημειώματος της Νομικής 

Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 

ΘΕΜΑ : Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 274/2021 απόφασης  του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα 1

ο
  

 
Με την υπ’ αριθ. 274/2021 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε εν μέρει 

δεκτή η από 30-6-2015 αγωγή 11 υπαλλήλων του Δήμου , οι 10 εκ των οποίων κατείχαν θέσεις 

Αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων και η μία Προϊσταμένης Δ/νσης , με την οποία (αγωγή) ζητούσαν να 

υποχρεωθεί ο Δήμος να τους καταβάλει ορισμένα ποσά στον καθένα και την καθεμία , για επίδομα θέσης 
ευθύνης . 
 

Το Δικαστήριο αποδέχθηκε ότι καθένας και καθεμία των εναγόντων ασκούσε καθήκοντα αναπληρωτή 

προϊσταμένου κατά το επίδικο διάστημα χωρίς να λαμβάνει το αντίστοιχο επίδομα θέσης ευθύνης , γεγονός 

που επιβεβαίωσε ο Δήμος με τις σχετικές βεβαιώσεις που υποβλήθηκαν στο Δικαστήριο.  

Παράλληλα το Δικαστήριο   έκανε δεκτή την ένσταση του Δήμου περί παραγραφής μέρους των αξιώσεων 

των υπαλλήλων οι οποίες έχουν υποπέσει σε διετή παραγραφή . Έτσι αποφάσισε τα ακόλουθα:  

 
 

1. Ο κ. Χρήστος Μπενέκος ζητούσε επίδομα θέσης Προϊσταμένου Τμήματος ποσού 250 € μηνιαίως 

για το χρονικό διάστημα από Νοέμβριο 2011 μέχρι Νοέμβριο 2013 . Κατά το ανωτέρω χρονικό 

διάστημα ο κ. Μπενέκος διετέλεσε Προϊστάμενος του Τμήματος Ειδικής Υπηρεσίας μέχρι 19-3-2013 

και έκτοτε Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και Ανάπτυξης. Το Δικαστήριο έκρινε ότι έχει υποπέσει σε διετή παραγραφή η αξίωσή του  που 

αφορά το επίδομα του μηνός Νοεμβρίου 2011 , άρα ότι δικαιούται να λάβει ποσό 250 € x 24 μήνες 

και συνολικά 6.000 € . 

 
2. Η κ. Μαρία Κούλπα ζητούσε επίδομα θέσης Προϊσταμένης Τμήματος ποσού 250 € μηνιαίως για 

το χρονικό διάστημα από Νοέμβριο 2011 μέχρι Νοέμβριο 2013 . Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα 

η κα Κούλπα διετέλεσε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου και από 

19-3-2013 και έκτοτε ορίστηκε Αναπληρώτρια του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων , της 

Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών . Το Δικαστήριο έκρινε ότι έχει 

υποπέσει σε διετή παραγραφή η αξίωσή της  που αφορά το επίδομα του μηνός Νοεμβρίου 2011 άρα 

ότι δικαιούται να λάβει ποσό 250 € x 24 μήνες και συνολικά 6.000 € . 

 
3. Η κα Μαρία Συλάκου ζητούσε επίδομα θέσης Προϊσταμένης  Δ/νσης ποσού 400 € για το χρονικό 

διάστημα από Μάρτιο 2013 μέχρι Νοέμβριο 2013. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα διετέλεσε 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού , Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

και Δικτύων. Το Δικαστήριο έκρινε ότι έχει υποπέσει σε διετή παραγραφή η αξίωσή της που αφορά 

το επίδομα μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαϊου 2013 άρα ότι δικαιούται να λάβει ποσό 400 € x  6 

μήνες  και συνολικά 2.400 €  
 

4. Ο κ. Πέτρος Κατσανεβάκης  ζητούσε επίδομα θέσης Προϊσταμένου Τμήματος ποσού 250 € 

μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από Νοέμβριο 2011 μέχρι Νοέμβριο 2013 . Κατά το ανωτέρω 

χρονικό διάστημα ο κ. Κατσανεβάκης διετέλεσε Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος 

Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νης Ανθρώπινου Δυναμικού και 

Διοικητικών Υπηρεσιών. Το Δικαστήριο έκρινε ότι έχει υποπέσει σε διετή παραγραφή η αξίωσή του  
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που αφορά το επίδομα του μηνός Νοεμβρίου 2011 , άρα ότι δικαιούται να λάβει ποσό 250 € x 24 

μήνες και συνολικά 6.000 € . 

 
5. Η Κωνσταντίνα Βουλγαράκη (5

η
 ενάγουσα) Δημήτρης Μαυρομάτης (6

ος
 ενάγων), Δημήτρης 

Σταυρίδης (8
ος

 ενάγων), Ηλίας Μπαλοδήμας (9
ος

 ενάγων) ,Παναγιώτα Μητροπούλου (10
η
 ενάγουσα), 

Απόστολος Σταματάκης (11
ος

 ενάγων) και Αθανασία Μάρκου(12
η
 ενάγουσα) ζήτησαν το επίδομα 

θέσης Προϊσταμένου Τμήματος ποσού 250 € μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από Μάρτιο 2013  

μέχρι Νοέμβριο 2013 .  

 

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα η κ. Βουλγαράκη διετέλεσε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του 

Τμήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Εφαρμογών της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού , Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και Δικτύων, ο κος Μαυρομάτης διετέλεσε Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος 

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών, ο κος 

Σταυρίδης διετέλεσε Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος  Μελετών και Εκτέλεσης 

Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Μπαλοδήμας διετέλεσε  

Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος  ΚΕΠ  της Δ/νης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών 

Υπηρεσιών, η κα Μητροπούλου διετέλεσε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Παιδείας της 

Δ/νσης Νεολαίας Αθλητικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών, ο κος Σταματάκης διετέλεσε Αναπληρωτής 

Προϊστάμενος του Τμήματος Υγειονομικής Περίθαλψης και Φροντίδας της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας 

και η κα Μάρκου διετέλεσε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Αποθήκης της Δ/νσης Προστασίας και Ελέγχου του Περιβάλλοντος.  

 

Το Δικαστήριο έκρινε ότι έχει υποπέσει σε διετή παραγραφή η αξίωσή των ανωτέρω  που αφορά το 

επίδομα των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαϊου 2013, άρα ότι δικαιούνται να λάβουν έκαστος ποσό 

250 € x 6 μήνες και συνολικά 1.500 € . 

 

6. Τα ανωτέρω ποσά δικαιούνται οι ενάγοντες με το νόμιμο τόκο από την  επίδοση της αγωγής μέχρι 

την ολοσχερή εξόφληση .  

 

7. Σημειώνεται ότι ως προς την 7
η
 ενάγουσα κ. Αικατερίνη Μεσάδου, το Δικαστήριο ανέβαλε την 

έκδοση απόφασης, προκειμένου να προσκομιστούν αντίγραφα μηνιαίων εκκαθαριστικών για τους 

λόγους που αναφέρονται στην απόφαση. 

 

8. Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιβ) η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει τον συμβιβασμό ή 

την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού 60.000 €. …... Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός 

ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων 

κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις 
οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. 

 

9. Το ζήτημα του δικαιώματος των ασκούντων καθήκοντα Αναπληρωτή Προϊσταμένου να 

λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης που αντιστοιχεί στη θέση τους έχει κριθεί από το Συμβούλιο 
Επικρατείας , το οποίο, με την υπ’ αριθ. 1764/2006 απόφαση έκρινε ότι το επίδομα θέσης 

προϊσταμένου δικαιούται να λάβει και ο αναπληρωτής προϊστάμενος, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντά 

του για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω μη πλήρωσης της σχετικής οργανικής θέσης του 

προϊσταμένου, ανεξάρτητα από το λόγο για τον οποίο το αρμόδιο όργανο δεν προέβη στην επιλογή 

προσώπου για την κάλυψη της θέσης αυτής. Και τούτο διότι το επίδομα αυτό δεν συνδέεται με 

συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά χορηγείται σε εκείνον, ο οποίος, έχοντας τα νόμιμα προσόντα, 

εκλέγεται για να ασκεί εν τοις πράγμασι τα καθήκοντα προϊσταμένου και για όσο χρόνο ασκούνται τα 

καθήκοντα αυτά. Ομοίως έχει κρίνει και το Ελεγκτικό Συνέδριο με τις υπ’ αριθ. 191/2015 (Κλιμάκιο 

1) και 2018/2016 (ΕΣ/ΚΠΕ Τμήμα 1) αποδεχόμενο ότι είναι νόμιμη η καταβολή επιδόματος θέσης 

ευθύνης σε αναπληρωτή προϊστάμενο που έχει οριστεί με απόφαση Δημάρχου.  

 

Κατά συνέπεια, εισηγούμαστε την μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 274/2021 απόφασης  του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα 1

ο  
η  οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 25-1-

2021 και έλαβε αριθ. πρωτ. 1209/2021.   

Επειδή , ο συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης προϋποθέτει αμοιβαίες υποχωρήσεις προτείνεται η παραίτηση 

των εργαζομένων από το δικαίωμα επί των τόκων που επιδίκασε η άνω απόφαση.  

 

Χαϊδάρι, 28-1-2021 

Κατερίνα Πετροπούλου  
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Ακολούθως  η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

-το  από 28-01-2021 εισηγητικό σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας, με θέμα: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ 

αριθ. 274/2021 απόφασης  του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα 1
ο
  

-τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40  του Ν. 4735/2020, 

-την πρόταση (προφορική)του Προέδρου της Ο.Ε  κ. Γ. Αργυρόπουλου, για την μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά 

της υπ’ αριθ. 274/2021 απόφασης  του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα 1ο ,  κατόπιν 

της  με αριθμ. πρωτ.: 2898/2021 αίτησης  των εργαζομένων, συνοδευόμενη από υπεύθυνες δηλώσεις 

παραίτησης τους, επί των τόκων, που επιδίκασε η άνω απόφαση και 

κατόπιν  των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων –  απαντήσεων: τα οποία έχουν  ως εξής:  Ο Πρόεδρος κ. 

Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα,  Ιωάννης 

Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης, Δήμητρα Δούμουρα  και  Άλκηστη Βίτσα,  ψήφισαν Υπέρ του θέματος.   

 

Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (7) μελών, σε σύνολο (7) ψηφισάντων] η Οικονομική Επιτροπή,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα  

 

Την μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 274/2021 απόφασης  του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα 1
ο  (αριθμ. πρωτ.: 1209/25.01.2021) και την πλήρη και ολοσχερή 

εξόφληση του κεφαλαίου (εντός εύλογου χρονικού διαστήματος) σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 

2898/2021 αίτηση των εργαζομένων περί παραίτησής τους, επί των τόκων, που επιδίκασε η ως άνω 

απόφαση, όπως επισυνάπτονται και συνοδεύουν την παρούσα και το γνωμοδοτικό σημείωμα της Νομικής 

Υπηρεσίας, όπως  αποτυπώνεται εξ  ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 
 

 

                                                                                              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  17-02-2021 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

 

ΑΔΑ: 62ΗΧΩΗ3-Γ2Ν
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