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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..8η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 2ης-6-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..181/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..8ης/2-6-2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..2α Ιουνίου 2015.., ηµέρα ..Τρίτη.. 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.  ..14507/29-5-15.. 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 1ο: «Έγκριση πρακτικού του προχείρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
Οστεοθυρίδων 2015», συνολικού προϋπολογισµού 14.9844,50€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 για την «Προµήθεια Ειδών 
καθαριότητας και Ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆. 
αυτού 2015-2016» και λήψη απόφασης». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & 
επισκευή µεταφορικών µέσων»». 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Έκφραση απόψεων επί αγωγής εργαζοµένων». 

 
 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 Κριεµάδης Στέφανος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
θέµατος της Η.∆. 

 
 Αριθµός Απόφασης:  .. 181/2015.. 

 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Έκφραση απόψεων επί αγωγής εργαζοµένων». 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 
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∆ιαβιβάσθηκε στη ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας το υπ 

αριθ. 12684 /18-05-2015 έγγραφο από την Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου σχετικά µε 

την έκφραση απόψεων επι αγωγής εργαζοµένων στο ∆ήµο ∆ιονύσου. 

Η Αγωγή αυτή αφορά είκοσι ένα (21)  εργαζόµενους ,οι οποίοι είχαν προσληφθεί στο 

∆ήµο ∆ιονύσου σύµφωνα µε την ΣΟΧ 1/2013ύστερα από την έγκριση του ΑΣΕΠ. 

Ενόψει της συζήτησης των αιτήσεων των άνω 21  εργαζοµένων, η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου  µε την υπ αριθ.150/22-04-2014 απόφασή της είχε εκφράσει την 

θέση της επι των αιτήσεων των ασφαλιστικών µέτρων . 

ΟΙ ανωτέρω µετά την λήξη της σύµβασης απασχολούντο στο ∆ήµο µε προσωρινές 

διαταγές και στη συνέχεια µε τις υπ αριθ.9361 & 9362/2014 αποφάσεις του ΜΠρΑΘ.. 

΄Υστερα από τα ανωτέρω και το υπ αριθ.13671/25-05-2015 έγγραφο τη ∆/νσης 

Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου σχετικά περί του πραγµατικού της 

απασχόλησης των εργαζοµένων   το οποίο συνοδεύει την παρούσα εισήγηση 

,παρακαλούµε για την λήψη σχετικής απόφασης σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 

στο12684/18-05-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 

                            
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
              αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Συνοµολογείται η άποψη του ∆ήµου ότι οι εργαζόµενοι καλύπτουν πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες, είναι απαραίτητοι για την εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας και ο 
∆ήµαρχος θα παραβρεθεί αυτοπροσώπως στο ∆ικαστήριο προς υποστήριξη της 
θέσης αυτής. 

 
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. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Κοντάκης Κυριάκος 
6. Κριεµάδης Στέφανος 

 
Σχέδιο 
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Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Νοµική Υπηρεσία. 
 


