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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..7η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 29ης-5-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..176/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..29ης/5/2015.. της ..7ης/2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..29η Μαΐου 2015.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..14:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..13676/25-5-15.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, 
του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε 
και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του 
Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: Έγκριση πρακτικoύ για τη προµήθεια «Φρέσκου Παστεριωµένου 
Γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζοµένους» συνολικού 
προϋπολογισµού 67.526,80€. 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για τη «Συντήρηση Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και 
Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων 
Μηχανικής Αποκοµιδής» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση της προµήθειας «Προµήθεια 
Ηλεκτρολογικού Υλικού» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών  πρόχειρου διαγωνισµού Παροχής Υπηρεσιών 
Καθαρισµού Οικοπέδων και Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια Μικροαναλωσίµων 
Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων » και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την πληρωµή τελών 
διέλευσης απορριµµατοφόρων από Αττική Οδό». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωµή δικαστικής 
δαπάνης». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή Αποζηµίωσης  
στον κ Πανταζή Σωτήριο ο  οποίος υπέστη ζηµιά από πτώση δένδρου στο όχηµά 
του». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση α)της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την παροχή 
υπηρεσίας «Μικροβιολογικός & Χηµικός Έλεγχος Νερού» και β)των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για τη Συµµετοχή Υπαλλήλου 
σε Εκπαιδευτικό Σεµινάριο». 
ΘΕΜΑ 11ο: «α)   Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού του διαγωνισµού 
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 β) Κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας για την ανάθεση του 
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ - 2015», προϋπολογισµού 200.000,00 € (µε ΦΠΑ) 
γ)  Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του παραπάνω έργου». 

� ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση απόκρουσης της αγωγής των 4ων και την υποβολή 
αιτήµατος ανάκλησης της 1267/14 απόφασης του ΜΠρΑθ». 

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισµό του 
∆ήµου ο.ε. 2015 για δηµοσιεύσεις των τµηµάτων της Αντιδηµαρχίας Στρατηγικού 
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, σε εφηµερίδες». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Στάικος Θεόδωρος    2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα   
5. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
6. Κοντάκης Κυριάκος 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆.Σ κος Καλαφατέλης Ιωάννης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου 
θέµατος της Η.∆. 
Ο ∆Σ κ. Κωστάκης αποχώρησε µετά τη ψήφιση του 11ου θέµατος της Η.∆. 
Οι ∆.Σ κ. Κοντάκης και Καλαφατέλης αποχώρησαν µετά τη συζήτηση του 12ου 
θέµατος της Η.∆. 

 
 

 Αριθµός Απόφασης:  .. 176/2015.. 
 
� ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση απόκρουσης της αγωγής των 4ων και την υποβολή 

αιτήµατος ανάκλησης της 1267/14 απόφασης του ΜΠρΑθ». 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

ΣΧΕΤΙΚΑ:  
 
1. H µε ΓΑΚ 18014/472/14 αγωγή [αρ.πρωτ. Εισερχ. 6028/19.2.14] 
2. Η µε αρ. 1267/14 αποφ. του ΜπρΑθ ασφ/κων µέτρων 
3. Η µε αρ. 46/09 ΑΚΣ Κρυονερίου 
4. Η µε αρ. 81/10 ΑΚΣ Κρυονερίου 
5. η µε αρ.πρωτ. 28528/14 πειθαρχική απόφαση 
6. Οι µε αρ. Πρωτ. 35292/6-11-2014  Υπηρεσιακές επιστολές, οι µε αρ. 529, 539, 
549, 559/27-11-14 και 1559, 1569, 1579, 1589/20-01-2015 εκθέσεις επίδοσης προς 
τους εργαζόµενους για να προσκοµίσουν τις συµβάσεις τους 
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Κατ' αρχάς οφείλω να ξεκαθαρίσω οτι όλοι µας αναγνωρίζουµε το δικαίωµα όλων σε 

σταθερή και µόνιµη εργασία και µακάρι να είχαµε τη δυνατότητα να την 

προσφέρουµε. Επιπλέον η παράταξη που εκπροσωπώ βοήθησε καθοριστικά στο 

θέµα των εργαζοµένων του 9ήµου κι αυτό είναι σε γνώση όλων.  

Πάγια θέση και αρχή µας ήταν και είναι η διαφάνεια και η τήρηση της νοµιµότητας 

ενώ στηλιτεύουµε, καταγγέλλουµε  και δεν καλύπτουµε οποια-δήποτε συµπεριφορά 

έχει να κάνει µε παράκαµψη της νοµιµότητας, µε µεθοδεύσεις και από λόγους 

σκοπιµότητας εκµετάλλευση των εργαζοµένων.   

 

Στη προκειµένη περίπτωση οι εν λόγω εργαζόµενοι προέρχονται από την πρώην 

Κοινότητα Κρυονερίου. 

Το 2008, λόγω της µετατροπής της πρώην υπάρχουσας Κοινοτικής Επιχείρησης 

Πολιτισµού & Ανάπτυξης Κρυονερίου ( ΚΕΠΑ ) σε Κοινωφελή Επιχείρηση [ΚΟΙΚΕΚ], 

προέκυψε θέµα µεταφοράς του δήθεν πλεονάζοντος προσωπικού. Έτσι σε επίκληση 

του αρ. 269 του ν. 4363/06, από τον τότε πρόεδρο της Κοινότητας και µετέπειτα 

9ήµαρχο, τέθηκε ως θέµα στο Κοινοτικό Συµβούλιο η έγκριση της µεταφοράς του 

προσωπικού µε έγκριση σύστασης 14 προσωποπαγών θέσεων µε σχέση εργασίας 

αορίστου χρόνου και πάρθηκε η µε αρ. 46/09 εγκριτική  απόφαση του Κοινοτικού 

Συµβουλίου.  

Όµως, µετά από έλεγχο του Σώµατος Ελεγκτών Επιθεωρητών 9ηµόσιας 9ιοίκησης 

(ΣΕΕ99), προέκυψε ότι η µεταφορά του προσωπικού έγινε παράνοµα και επιπλέον 

προέκυψαν παραπάνω από όσοι ήσαν.  

Μετά την έκθεση του ΣΕΕ99 που απέδιδε ευθύνες, αµέσως ο τότε πρόεδρος έκανε 

νέο συµβούλιο και µε την υπ'αρ. 81/2010 απόφαση ΑΝΑΚΑΛΕΣΕ την προηγούµενη 

46/09 απόφαση. 

Ύστερα από αυτή την εξέλιξη οι εν λόγω εργαζόµενοι κατέθεσαν αίτηση 

ασφαλιστικών µέτρων, µε την επίκληση ότι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες 

και µε τη βοήθεια της Κοινότητας κατάφεραν να συνεχίσουν να απασχολούνται, 

αρχικά µε Προσωρινές 9ιαταγές και στη συνέχεια µε την απόφαση των ασφ/κών 

µέτρων που δέχθηκε την αίτησή τους. 
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Οι εν λόγω εργαζόµενοι εντάχθηκαν στο προσωπικό µε απροκάλυπτα παράνοµο 

τρόπο µε συνεχόµενες δήθεν διαδοχικές συµβάσεις. Εµφανίσθηκαν όλοι ότι 

αποτελούν πλεονάζον προσωπικό της ΚΕΠΑ και έτσι µεταφέρθηκαν στη Κοινότητα. 

Παρά τον παράνοµο τρόπο, ο 9ήµος, για να µπορέσει να σταθεί στην αγωγή τους, 

τους έδωσε την ευκαιρία καλώντας τους πολλές φορές µε επίσηµες προσκλήσεις να 

φέρουν τις συµβάσεις τους, γιατί στην υπηρεσία δεν υπήρχε τίποτε. Ο µόνος που 

έφερε δυο δίµηνα ήταν ο 1ος, οι υπόλοιποι τίποτε.  

Γι' αυτό αναγκασθήκαµε να αποκρούσουµε την αγωγή και να ζητήσουµε την 

ανάκληση της απόφασης των ασφαλιστικών µέτρων. Να σηµειώσω ότι στο 

δικαστήριο προσκοµίσθηκαν από τον 2ο επτά δίµηνες συµβάσεις από το 2006 µέχρι 

το 2007. Για το 2008 και µέχρι το τέλος που οι ίδιοι λένε δεν έφεραν τίποτε. Κανείς 

τους.  

9ηλαδή το 2008 οι 1ος και 2ος δεν είχαν τίποτε, ενώ από το 2009 µεταφέρθηκαν σαν 

πλεονάζον προσωπικό σε θέσεις αορίστου χρόνου, οπότε για ποιές συµβάσεις 

ορισµένου χρόνου λένε; To ίδιο και ο 3ος µε τη 4η. Μεταφέρθηκαν ως πλεονάζον 

προσωπικό της ΚΕΠΑ ενώ στη πραγµατικότητα για πρώτη φορά εντάχθηκαν µε την 

46/09 ΑΚΣ σε θέσεις αορίστου χρόνου. Οπότε και αυτοί για ποιές συµβάσεις 

ορισµένου χρόνου λένε; 

Mε αυτά τα δεδοµένα, κρίθηκε επιβεβληµένο να αποκρούσουµε την αγωγή και να 

ζητήσουµε την ανάκληση της απόφασης των ασφ/κών µέτρων γιατί είναι  

αυτονόητο και πασιφανές οτι οι 49, 67 & 201/11 αποφάσεις του 9ηµοτικού 

Συµβουλίου του 9ήµου 9ιονύσου, αφορούσαν, όπως  αναφέρεται εξάλλου και στο 

κείµενό τους,  τους ευρεθέντες, κατά την έναρξη της λειτουργίας του Καλλικρατικού 

9ήµου, απασχολούµενους µε συνεχόµενες διαδοχικές συµβάσεις εργασίας 

οποιασδήποτε µορφής (δίµηνες, τετράµηνες, οκτάµηνες, ορισµένου χρόνου ή 

συµβάσεων έργου κλπ)  ΚΑΙ ΟΧΙ τους εµφανιζόµενους  µε  ανύπαρκτες  ή (επιεικώς) 

παράνοµο 'εµβολιµατικό' τρόπο, κατασκευασθέντες ως απασχολούµενους, όπως οι 

προκείµενοι.  

 

Η στάση µας αυτή, δεν έχει να κάνει µε το πρόσωπο των εργαζοµένων, αλλά µε την 

πρόδηλη παρανοµία και τη µεθόδευση την οποία αρνούµαστε να την αποδεχθούµε 

και να την στηρίξουµε. Ούτε µπορούµε, ούτε έχουµε το δικαίωµα να “εφεύρουµε” 

θέσεις και δυνατότητες, ούτε να “κατασκευάσουµε”, ούτε να παρανοµήσουµε ή να 
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καταστρατηγήσουµε το νόµο, ούτε να υπερβούµε τις αντικειµενικές δυνατότητές 

µας, γιατί διαχειριζόµαστε δηµοτικά πράγµατα και δηµοτική περιουσία.  

                            
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
              αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� H µε ΓΑΚ 18014/472/14 αγωγή [αρ.πρωτ. Εισερχ. 6028/19.2.14] 
� Η µε αρ. 1267/14 αποφ. του ΜπρΑθ ασφ/κων µέτρων 
� Η µε αρ. 46/09 ΑΚΣ Κρυονερίου 
� Η µε αρ. 81/10 ΑΚΣ Κρυονερίου 
� η µε αρ.πρωτ. 28528/14 πειθαρχική απόφαση 
� Οι µε αρ. Πρωτ. 35292/6-11-2014  Υπηρεσιακές επιστολές, οι µε αρ. 52∆, 53∆, 

54∆, 55∆/27-11-14 και 155∆, 156∆, 157∆, 158∆/20-01-2015 εκθέσεις 
επίδοσης προς τους εργαζόµενους για να προσκοµίσουν τις συµβάσεις τους 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 4 ΥΠΕΡ και 2 ΚΑΤΑ 

 
Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλη και Κοντάκη για τους λόγους που 

ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
Εγκρίνει την απόκρουση της αγωγής των 4ων και την υποβολή αιτήµατος 

ανάκλησης της 1267/14 απόφασης του ΜΠρΑθ. 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Στάϊκος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
4. Καλαφατέλης Ιωάννης 
5. Κοντάκης Κυριάκος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Νοµική Υπηρεσία. 
 


