
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 8ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30΄ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3337/4-3-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα 

θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Ξυριδάκη Παντελή, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

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

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών 

παρόντες ήταν τέσσερις (4) και απόντες τρείς (3) ήτοι οι κ.κ Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Ξυριδάκης 

Παντελής και Χαροκόπος Παντελής. 

Την απούσα κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-

19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ 

αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι 

κ.κ.  Γκιζελή Αλίκη, Παπαχρόνης Γεώργιος και Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και o υπάλληλος του Δήμου η κ. 
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Μάντακα Στυλιανή. 

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

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης  για αναβεβλημένη δικαστική υπόθεση των Αδριάννας Φακινού κλπ  

που εκδικάζεται την 11/3/2022. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Στις 7/2/2022 μας επιδόθηκε η από 02/02/2022  αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με αρ. ΓΑΚ 8296/2022 και ΕΑΚ 964/2022, που άσκησαν οι (α) 

Αδριάννα Φακινού, (β) η Ελιζαβέτα Καλπακίδου, (γ) Ελένη Γιάγκου και (δ) Γεώργιος Παυλής κατά του 

Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού. Επί της παραπάνω αίτησης ορίστηκε δικάσιμος, ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου, για τη συζήτηση της χορήγησης προσωρινής διαταγής επί των ασφαλιστικών μέτρων η 

14/02/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, η δικάσιμος αναβλήθηκε για την 23/2/2022, μετέπειτα για την 

2/3/2022 και τέλος για την  δικάσιμο της 11/3/2022.  Στην εν λόγω αίτηση οι αιτούντες ζητούν να ληφθούν 

ασφαλιστικά μέτρα και να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση της εργασιακής σχέσης, να υποχρεωθεί ο 

Δήμος να αποδεχθεί προσωρινά τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες τους με τους ίδιους όρους και 

συνθήκες εργασίας ως και προ της «λήξης» της συμβάσεως εργασίας των, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης 

αποφάσεως επί της ασκηθησομένης κύριας αγωγής τους, να καταδικαστεί ο Δήμος να καταβάλει σε αυτούς 

το ποσό των 300 ευρώ ως χρηματική ποινή, για κάθε ημέρα που δεν θα αποδέχεται τις προσηκόντως 

προσφερόμενες υπηρεσίες τους, μη συμμορφούμενος με το διατακτικό της απόφασης και να 

καταδικαστούμε στην εν γένει δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου Δικηγόρου τους.  

Ενόψει των ανωτέρω και του ότι στο Δήμο δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με μηνιαία αντιμισθία ο 

κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε και  ανατέθηκε  στην δικηγόρο Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα Πάντου, η συζήτηση 

των ασφαλιστικών μέτρων την 14ην/2/2022 ή σε οποιαδήποτε τυχόν αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο. 

Περαιτέρω, ενημερωθήκαμε από τη δικηγόρο Νεκταρία Σκοτίδα ότι η τελευταία αναβολή δόθηκε ενόψει του 

ότι κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ανέκυψε θέμα ουσίας ήτοι η ύπαρξη ή η μη ύπαρξη επί του παρόντος 

ανάγκης του Δήμου για την λήψη των υπηρεσιών των αιτούντων. Σήμερα οι συγκεκριμένοι αιτούντες 

παρέχουν ευσυνειδήτως υπηρεσίες στο τμήμα καθαριότητας στην κοινότητα του Νέου Ψυχικού έχοντας 

γνώση του αντικειμένου. Η άμεση αντικατάστασή τους δεν είναι εφικτή ενόσω είναι αναγκαία η παροχή της 

υπηρεσίας λόγω της κατάστασης και των αναγκών που υπάρχουν από την έκτακτη κατάσταση που έχει 

προκαλέσει η πανδημία του Κορωναιού. 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου παρ. 1 περ. ιθ’ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, 

όπως αυτές αντικαταστάθηκαn με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020, 

ΑΔΑ: ΩΧ8ΑΩΗ8-ΡΔΠ



  

4. Το ότι στο Δήμο δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με μηνιαία αντιμισθία, 

5. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1930/09.2.2022 τεκμηριωμένο αίτημα 

για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 

           μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει : 

α) Την διόρθωση του τίτλου από «…που εκδικάζεται την 9/3/2022.»  στο ορθό «…που εκδικάζεται την 

11/3/2022» και 

 β) Τη χορήγηση εντολής στη δικηγόρο Νεκταρία Σκοτίδα να δηλώσει ότι οι συγκεκριμένοι αιτούντες 

παρέχουν ευσυνειδήτως υπηρεσίες στο τμήμα καθαριότητας στην κοινότητα του Νέου Ψυχικού έχοντας 

γνώση του αντικειμένου. Η άμεση αντικατάστασή τους δεν είναι εφικτή ενόσω είναι αναγκαία η παροχή της 

υπηρεσίας.    

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 73/2022 

             Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής την  

8ην Μαρτίου 2022 

Ψυχικό, 10-3-2022 

                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα  

              

              ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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