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                                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 387/2022 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού 40/2022 

Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλίμου 

 

5Ο ΘΕΜΑ: Η με ΓΑΚ 69167/2022 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(Ενοχικό). 

Σήμερα, 1 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 έως 16:00, συνήλθε σε τακτική δια 

περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το αρ. 67 του Ν. 3852/2010 και τον ν. 

4954/2022, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 32662/27-10-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της 

κ. Ανδρέα Κονδύλη–Δημάρχου, που επεδόθη σε κάθε μέλος της επιτροπής ξεχωριστά, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 75 §6 του Ν. 3852/2010. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού από τα 9 μέλη, συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα 6 εκ των 

αναγραφομένων: 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1. ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

2. ΑΡΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

3. ΣΥΡΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 3. ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

4. ΓΚΙΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
5. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

6. ΦΑΛΙΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Αν και νόμιμα είχαν κληθεί 

Γίνεται πρόταση για τη συζήτηση δύο (2) εκτάκτων θεμάτων: 

1ο θέμα Η υπ’ αριθμ. ΓΑΚ 101687/2022 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών των Κ. Σ. και λοιπών εργαζομένων (σύνολο 26) και αποδοχή αυτής. 

2ο θέμα Ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο για τη δικαστική συνδρομή υπαλλήλων του Δήμου 

Αλίμου. 

Τα μέλη της Επιτροπής κρίνουν ότι απαιτείται να συζητηθούν για την εύρυθμη λειτουργία των 

Υπηρεσιών του Δήμου, ψηφίζουν ομόφωνα ότι είναι κατεπείγοντα και τα εγγράφουν στην ημερήσια 

διάταξη μετά τα τακτικά θέματα αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010. 

Πάνω στο 5ο θέμα ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής θέτει υπόψη των μελών την εισήγηση 

της δικηγόρου Αθηνών κ. Μαστροκάλου Άννας που έχει ως εξής: 

Έχει ασκηθεί από το Δήμο Αλίμου η με ΓΑΚ 69167/11.07.2022 αγωγή ενώπιον  του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ενοχικό) , η οποία στρέφεται  κατά των Β.Γ.,Α.Γ., Ι.Κ.,Μ.Κ. και με την 

οποία ζητείται η καταβολή αποζημίωσης, ως χρηματική ικανοποίησης  λόγω ηθικής βλάβης, για την 

προσβολή της πίστης και του κύρους του φορέα,  ενώπιον τρίτων (ύψους συνολικά 31.000,00 ευρώ) 

καθώς και για την υλική ζημία της συσκευής ψηφιακής καταγραφής ΜP3 (ύψους 110,00 ευρώ).  

Για την υπόθεση αυτή, έχει ήδη κινηθεί ποινική διαδικασία, για την οποία αναμένεται η εκδίκαση σε 

δεύτερο βαθμό. 

 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Κατόπιν: 

- προφορικoύ ερωτήματός σας περί των πιθανοτήτων ευδοκίμησης της αγωγής  

- της σχετικής σας πρόθεσης να παραιτηθούμε από την Αγωγή, δεδομένου ότι οι εκπρόσωποι της 

ΠΟΕ-ΟΤΑ επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο Αλίμου στο Δημαρχείο και ρητά εξέφρασαν την άποψη ότι όσα 

επίδικα πραγματικά περιστατικά έλαβαν χώρα ήταν ατυχή και η Διοίκησή της θα καταβάλλει κάθε 

προσπάθεια να μην επαναληφθούν όμοια περιστατικά, 

- και λαμβάνοντας υπόψιν ότι  χρηματική ικανοποίηση κατά τη διάταξη του 932ΑΚ, δικαιούνται και 

τα νομικά πρόσωπα, εφόσον προσβλήθηκε η εμπορική τους πίστη, ή η επαγγελματική τους υπόληψη 

ή το εμπορικό τους μέλλον ή η φήμη τους,  

- και δεδομένου ότι  εν προκειμένω πρόκειται περί Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και δεν 

ανευρέθη από τη σχετική αναζήτηση στη νομολογία, σχετική δικαστική απόφαση, 

βάσει των ανωτέρω θεωρώ ότι είναι αμφίβολη η ευδοκίμηση της αγωγής κατά το μεγαλύτερο μέρος 

αυτής, δεδομένου και του ύψους της υλικής  ζημίας, η δε περαιτέρω συνέχιση αυτής θα επιβαρύνει 

το Δήμο Αλίμου με δικαστικά έξοδα (έξοδα επίδοσης δικαστικής απόφασης κ.λπ.), ενδεχομένως 

αναντίστοιχα προς το οικονομικό όφελος που θα επιτευχθεί. 

Σε περίπτωση που αποφασισθεί η παραίτηση και προς αποφυγή δικαστικών εξόδων, προτείνεται η μη 

υποβολή προτάσεων και η παραίτηση κατά την ημερομηνία που ορισθεί  η δικάσιμος. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνουν την παραίτηση από την με ΓΑΚ 69167/2022 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Ενοχικό), λόγω του ότι είναι αναμφίβολη η ευδοκίμηση της αγωγής 

κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτής, δεδομένου και του ύψους της υλικής ζημίας, η δε συνέχισή 

της θα επιβαρύνει το Δήμο Αλίμου με δικαστικά έξοδα (έξοδα επίδοσης δικαστικής απόφασης 

κ.λ.π.). Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η μη υποβολή προτάσεων και η παραίτηση κατά 

την ημερομηνία που ορισθεί η δικάσιμος. 

2. Εξουσιοδοτούν τον Δήμαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια.  

Για επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο 

στην πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά την λήψη των μέτρων αποφυγής της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 387/2022. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

     ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΡΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ΣΥΡΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΓΚΙΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΦΑΛΙΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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