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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..38η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 4ης-12-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..469/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..38ης/4-12-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..4η ∆εκεµβρίου 2018.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:30.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
41547/30-11-2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου 
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ  Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΥ». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών 
Επισκευής (µε την Προµήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχηµάτων του 
∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 1ο: «4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2018». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση µελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού για την παροχή 
υπηρεσιών “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». Απεσύρθη 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση µελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART 
CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ”». 
Απεσύρθη 
ΘΕΜΑ 4ο: «Περί Καθορισµού του Πλαισίου Τιµολογιακής Πολιτικής που θα 
ακολουθηθεί για το ∆ηµοτικό Γυµναστήριο». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της Μελέτης, Καθορισµός των Όρων ∆ιακήρυξης και 
Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης για την “Υλοποίηση 
Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών ∆ράσεων Επιµόρφωσης στο ∆ήµο ∆ιονύσου”, 
µε ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή 
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. 
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τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, 
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους  του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Αίτηµα της  κ. Μαύρου ∆ήµητρας  περί καταβολής αποζηµίωσης  
για ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε κοµµένο κορµό δέντρου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Ενοποίηση και καθορισµός τελών λειτουργίας των κοιµητηρίων 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
� ΘΕΜΑ 9ο: «ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ 

ΑΣΦ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.          
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  1. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
3. Τσούκας Παναγιώτης    2. Κοντάκης Κυριάκος. 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    3. Κριεµάδης Στέφανος. 
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
 
Ο ∆.Σ Καλαφατέλης Ιωάννης προσήλθε στο 4ο θέµα της Η.∆ 
Η ∆.Σ Ντούντα Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα απεχώρησε στο 9ο θέµα της 
Η.∆ 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Παππά Ελευθερία, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..469/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 9ο: «ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ». 
 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 

ΣΧΕΤ:     1. Η µε αρ.πρωτ.  ∆ήµου  40955/27.11.18 αίτηση ασφ/κών µέτρων 
(ΓΑΚ 110724-ΕΑΚ 12444/18)  3 εργαζοµένων 

               2. Η  µε αρ.πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 22502/7.7.14 αγωγή των 
αναφεροµένων σ’αυτή  εργαζοµένων (βλ. και την µε αρ.πρωτ.εισερχ. 
15927/7.5.14 όµοια)  
               3. Η µε αρ. 406/2016 αποφαση του ΜΠρΑθ που απέρριψε την  ανω 
αγωγή 
               4. Η µε αρ. 150/14 ΑΟΕ  
               5. Η µε αρ. 1471/17 απόφαση του ΜΠρΑθ (διαδ/σια ασφ/κων 
µέτρων) που απέρριψε την ενόψει ασκήσεως έφεσης 2η εκ νέου αίτηση 
ασφ/κων µέτρων των 21 εργαζοµένων  
               6. το µε αρ.πρωτ. 41093/27.11.18 έγγραφο της ∆/νσης Ανθρ. 
∆υναµικού 
 
1.    ∆ιαβιβάσθηκε  στην Υπηρεσία µας η υπο (1) σχετικό αίτηση λήψης 
ασφ/κών µέτρων των τριών εργαζοµένων (οδηγών απορριµµατοφόρων) µε 
8µηνες συµβάσεις 1. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ (εργασία: από 5.8.13 -
4.4.2014, 13.5.14-29.2.2016 & 30.3.18-29.11.18),  2. ΡΑΝΤΟΒΙΤΣΚΑ 
ΑΡΜΑΝΤ (εργασία: 3.7.2017-2.3.18, 30.3.18-29.11.18, δύο 8µηνες 
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συµβάσεις)  & 3. ΓΕΩΡΓΟΚΙΤΣΟΥ ΠΕΤΡΟΥ (εργασία: 30.3.18-29.11.18 µία 
8µηνη συµβαση)  για την υποχρέωση του ∆ήµου στο να αποδεχθεί την 
παραµονή των αιτούντων στην εργασία τους,  µέχρις εκδόσεως απόφασης 
επι της ασκηθησο-µένης αγωγής τους για την αναγνώριση των συµβάσεών 
τους ως αορίστου χρόνου δεδοµένου ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες.  Ταυτόχρονα µε την αίτηση υποβλήθηκε και αίτηµα χορήγησης 
Προσωρινής ∆ιαταγής µε ηµεροµηνία συζήτησης την 28.11.18 και ώρα 12.30 
που κατόπιν αναβολής ορίσθηκε για την δικάσιµο της 5/12/18 και ώρα 
11.30   
 
2.  Είναι γνωστό πως η  µετατροπή των συµβάσεων είναι αντίθετη και 
προσκρούει στις διατάξεις των άρθρων 103 του Συντάγµατος και 21 του Ν. 
2190/1994 και ασύµφωνη µε τις αρχές που καθορίζει ευρωπαϊκή Οδηγία 
1999/70/ΕΚ/20-6-1999.  
Οι αιτούντες  γνώριζαν εξ υπαρχής τόσο τη συγκεκριµένη χρονική διάρκεια 
των συµβάσεών τους  όσο και τους όρους αναλυτικά αυτών οι οποίες 
καταρτίσθηκαν  µε σαφώς καθορισµένη διάρκεια και ύψος αµοιβής , ενώ 
κάλυπταν ακριβώς αυτό για το οποίο προσλήφθηκαν ήτοι πρόσκαιρες και 
επείγουσες ανάγκες.  
Οι ∆ήµοι σε διάφορες περιόδους, έχουν ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για 
την κάλυψη εκτάκτων και προσκαίρων αναγκών. Αυτό όµως  δεν καθιστά ούτε 
συνιστά πάγιες και διαρκείς τις ανάγκες πρόβλεψης των θέσεων αυτών και 
εξάλλου δεν  στέκει στη κοινή λογική ένας ∆ήµος να έχει ανάγκη προσωπικού 
περισσότερου απο αυτό που έχει ήδη προβλέψει και θεωρήσει επίσηµα µε 
την ψήφιση και έγκριση του Ο.Ε.Υ οτι χρειάζεται και πως µε βάση αυτό µπορεί 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της λειτουργίας του. 
3.  Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο 1ος των αιτούντων ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΗΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ είχε (µαζι µε άλλους εργαζοµένους βλ. <2>σχετικό) είχε ήδη 
ασκήσει αγωγή µε περιεχόµενο την αναγνώριση των συµβάσεων τους ως 
αορίστου χρόνου η οποία απορρίφθηκε µε την (3) σχετικό υπ’αρ. 406/16 
οριστική απόφαση του ΜΠρΑθ. Μάλιστα ο 1ος µαζί µε τους λοιπούς ενάγοντες 
άσκησαν εκ νέου αίτηση ασφ/κών µέτρων ενόψει ασκήσεως εφέσεως η οποία 
αίτηση (ασφ/κών) απορρίφθηκε µε την υπο (5) σχετικό 1471/17 αποφαση του 
ΜΠρΑθ. Ως εκ τούτου ως προς αυτόν συντρέχει νόµιµος λόγος απόρριψης 
του αιτήµατος αλλά και της αίτησης λόγω δεδικασµένου .   
 
Κατόπιν των ανωτέρω συντρέχει επείγουσα και νόµιµη περίπτωση για την 
άµεση εισαγωγή της υπόθεσης στην 1η συνεδρίαση της Οικ/κής Επιτροπής 
για την  λήψη απόφασης λόγω αρµοδιότητας προς έκφραση της στάσης 
και της θέσης του ∆ήµου επι της  υπο (1) σχετικό αίτησης και του 
αιτήµατος χορήγησης προσωρινής ∆ιαταγής προκειµένου  να διατυπωθεί 
κατά την συζήτηση αµφοτέρων . 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Την µε αρ.πρωτ.  ∆ήµου  40955/27.11.18 αίτηση ασφ/κών µέτρων 

(ΓΑΚ 110724-ΕΑΚ 12444/18)  3 εργαζοµένων. 
� Την µε αρ.πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 22502/7.7.14 αγωγή των 

αναφεροµένων σ’αυτή  εργαζοµένων (βλ. και την µε αρ.πρωτ.εισερχ. 
15927/7.5.14 όµοια)  
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� Την µε αρ. 406/2016 αποφαση του ΜΠρΑθ που απέρριψε την  άνω 
αγωγή 
� Την µε αρ. 150/14 ΑΟΕ  
� Την µε αρ. 1471/17 απόφαση του ΜΠρΑθ (διαδ/σια ασφ/κων µέτρων) 

που απέρριψε την ενόψει ασκήσεως έφεσης 2η εκ νέου αίτηση 
ασφ/κων µέτρων των 21 εργαζοµένων  
� Το µε αρ.πρωτ. 41093/27.11.18 έγγραφο της ∆/νσης Ανθρ.∆υναµικού 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Με ψήφους 5  υπέρ και 1 κατά 

 
Μειοψηφούντος του ∆.Σ Κωστάκη ∆ηµητρίου για τους λόγους που 
ανάφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
Αποδέχεται ότι οι ως άνω εργαζόµενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες 

του ∆ήµου και εξουσιοδοτεί το δικηγόρο του δήµου όπως κατά την δικάσιµο της 
5ης/12/2018 στηρίξει την αίτηση ασφαλιστικών τους µέτρων. 

 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
2. Στάικος Θεόδωρος. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Νοµική Υπηρεσία 

 
 
 


