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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..5η/2018..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..20/3/2018.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 69/2018.. 
                      

ΘΕΜΑ 31ο: Σύσταση Προσωρινών Προσωποπαγών Θέσεων με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατόπιν της 2354/2015 Απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ' αριθμ. 41/20-02-2017 Απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής με θέμα: “Παραίτηση από ένδικα μέσα”. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 5ης/20-3-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

Σήμερα την ..20η  Μαρτίου 2018.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό 
Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου 
Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. .. 10156/16-3-2018.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε 
και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 
«Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη 
αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..32.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος 
2.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
8.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
9.   ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
10.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
11.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
12.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
13.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
14.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
15.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
16.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
2. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
3. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
4. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
5. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
6. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
7. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
8. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
9. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν  ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Άνοιξης κ. Πιπέρης Χαράλαμπος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. 
Χριστόπουλος Δημήτριος. 
 
Απουσίες: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Ζυγούνας 
Γεώργιος(δικαιολογημένη απουσία Ρηγοπούλου Βασιλική (δικαιολογημένη απουσία) και 
Υφαντής Ηλίας (δικαιολογημένη απουσία) απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

 Ο Δ.Σ. κ. Κριεμάδης Στέφανος προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 
 Ο Δ.Σ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος. 
 
Αποχωρήσεις: 

 Ο Δ.Σ. κ. Τσαγκαράκης Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 31ου 
θέματος. 

 
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 Το 31ο θέμα προτάθηκε να συζητηθεί πρώτο, λόγω της παρουσίας προσωπικού στη 

συνεδρίαση. 
 Τα θέματα με α/α 18 και 19 αποσύρθηκαν από την Η.Δ. 
 Η συνεδρίαση διεκόπη κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ., σε εφαρμογή 

του άρθρου 7 παρ. 13 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ. 
134/27-6-2011) και αποφασίστηκε η συνέχισή της για την Δευτέρα 26-3-2018 και ώρα 17:30. 

 
..Αριθ. Απόφασης: 69/2018.. 
 
 ΘΕΜΑ 31ο: Σύσταση Προσωρινών Προσωποπαγών Θέσεων με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατόπιν της 2354/2015 Απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ' αριθμ. 41/20-02-2017 Απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής με θέμα: “Παραίτηση από ένδικα μέσα”. 
 

17.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
18.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
19. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
20.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
21.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
24.  ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
25.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
26.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
27.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
28.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
29.  ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
30.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
31.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
32.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
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Η Πρόεδρος  μετά την εκφώνηση του ..31ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο 
στον Αντιδήμαρχο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας κ. Δαρδαμάνη Βασίλειο να 
προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
O  Αντιδήμαρχος κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος είπε τα εξής: 
 
Έχοντας υπ' όψιν: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 
87/7.6.2010) όπου αναφέρεται «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που 
αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε 
επιτροπή του». 

2. Την παρ.5 του άρθρου 95 του Συντάγματος της Ελλάδας «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να 
συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής 
γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως ο νόμος ορίζει.» και τις διατάξεις του άρθρου 
1 του Ν.3068/2002 (ΦΕΚ274Α/14-11-2002) «Οι εναγόμενοι ΟΤΑ υποχρεούνται, στο 
πλαίσιο της συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις». Κατά συνέπεια, 
η διοίκηση οφείλει να συμμορφώνεται και να εκτελεί όλες τις αμετάκλητες δικαστικές 
αποφάσεις, δηλαδή, όλες τις αποφάσεις των Διοικητικών Πολιτικών, Ποινικών και Ειδικών 
Δικαστηρίων που παράγουν αμετάκλητη υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές 
κατά τις οικίες δικονομικές διατάξεις και σύμφωνα με τους όρους που κάθε απόφαση 
τάσσει. Στις αποφάσεις αυτές, όπως έχει κριθεί επανειλημμένα, υπάγονται και εκείνες που 
χαρακτηρίζουν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου ως συμβάσεις 
που θεμελιώνουν σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου.  

3. Το γεγονός ότι η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πρακτικά της 3ης γενικής 
Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010), κατόπιν παραπομπής σχετικής υπόθεσης, 
έκρινε ότι τελεσίδικες αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων, που αποφαίνονται για το αν 
συγκεκριμένες σχέσεις εργασίας απασχολουμένων στο δημόσιο και στον ευρύτερο τομέα 
είναι ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας, εκδόθηκαν μέσα στα πλαίσια της 
δικαιοδοσίας τους και ως εκ τούτου παράγουν δεδικασμένο και εκτελεστότητα, 
υποχρεώνουν τη διοίκηση σε συμμόρφωση και δεσμεύουν το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον 
“προληπτικό έλεγχο δαπανών”. 

4. Το με υπ' αριθμ. 50410/07-09-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο οποίο διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή των 
ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων συνιστώνται με την πράξη κατάταξης του αρμοδίου για 
την πρόσληψη οργάνου, αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις οι οποίες και καταργούνται με 
την καθ' οποιανδήποτε τρόπο αποχώρησης αυτών που τις κατέχουν. Στην περίπτωση αυτή 
απαιτείται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της πράξης κατάταξης του 
προσωπικού στις θέσεις αυτές, δεδομένου ότι με την πράξη αυτή συνιστώνται θέσεις και 
ως εκ τούτου πρόκειται για πράξη κανονιστικού περιεχομένου. 

5. Την υπ' αριθμ. 2354/2015 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
6. Την υπ’ αρ. 2753/3-2-2016 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
7. Την υπ’ αρ. 48/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
8. Την υπ’ αρ. 4045/09-02-2017 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας.  
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9. Τις υπ' αριθμ. 4501/2017, 4502/2017,4503/2017,4504/2017 και 4505/2017 δηλώσεις κάθε 
μιας των ενδιαφερομένων υπαλλήλων με τις οποίες δηλώνουν ότι παραιτούνται από κάθε 
αξίωση κατά του Δήμου Διονύσου. 

10. Την υπ' αριθμ. 41/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την Άρση της Έφεσης που 
άσκησε ο Δήμος Διονύσου κατά της με αριθμ. 2354/2015 οριστικής Απόφασης του 
ΜπρΑΘ. 

 
Οι απασχολούμενες υπάλληλοι στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”  

 Αγάθη Αλιβιζάτου του Δημητράγγελου 

 Σύλβια Δάρα του Στυλιανού  

 Μαρία Κωνσταντουδάκη του Εμμανουήλ 

 Στυλιανή Ζαμζάρα του Κωνσταντίνου και  

 Θεοδώρα Ουζούνη του Πέτρου, 
 
Ενώπιον του ΜπρΑΘ την υπ' αυξ. αρ. Κατ. 6324/11 αγωγή τους αιτούμενες την αναγνώριση 
των συμβάσεων τους ως αορίστου χρόνου και επ' αυτής εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 2354/2015 
Απόφαση του ΜπρΑθ (διαδικασία εργατικών διαφορών), με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή, 
αναγνώρισε ότι οι εν λόγω υπάλληλοι συνδέονται με το Δήμο με σύμβαση “εξαρτημένης 
εργασίας αορίστου χρόνου”, ενώ ταυτόχρονα τον υποχρέωνε να αποδέχεται τις υπηρεσίες 
τους καταδικάζοντας σε χρηματική ποινή 100 euro για κάθε ημέρα μη απασχόλησης τους. 
 
Κατόπιν της υπ’ αρ. 2753/3-2-2016 γνωμοδότησης της Νομικής υπηρεσίες υπηρεσίας του 
Δήμου, λήφθηκε η με αρ. 48/7-3-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, δυνάμει της οποίας 
ασκήθηκε από το Δήμο Διονύσου η με ΓΑΚ 513654/2016 - ΕΑΚ 1105/2016 Έφεση επί της υπ’ 
αρ. 2354/2015 Απόφασης του ΜΠρΑθ, η οποία δεν προσδιορίστηκε προς συζήτηση ενώπιων 
του Εφετείου Αθηνών (Υπ’ αρ. 72/2017 Πιστοποιητικό του Εφετείου Αθηνών περί μη 
προσδιορισμού δικογράφου).  
 
Στη συνέχεια, και σε συμφωνία με τις διατάξεις του αρ. 54 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α΄/23-
12-2016) που τροποποίησαν τις διατάξεις του αρ. 72 του ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της 
Οικονομικής Επιτροπής και όπου αναφέρεται ότι «παρ. 1 περ. ιγ) αποφασίζει για την άσκηση ή 
μη όλων των ενδίκων βοηθημάτων και ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από 
αυτά, παρ. 2: για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄, και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η σχετική 
απόφαση λαμβάνεται μετά από γνωμοδότηση δικηγόρου η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται 
την ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, 
σχετικά το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των 30.000€ της περ. 
ιδ΄της προηγούμενης παραγράφου.» συντάχτηκε η υπ’αρ. 4045/9-2-2017 Γνωμοδότηση της 
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπου γινόταν αναφορά στο νόμιμο της ασκηθείσας έφεσης, για 
δε το ενδεχόμενο λήψης απόφασης περί παραιτήσεως από την ήδη ασκηθείσα έφεση 
διατυπώνονταν οι ακόλουθοι όροι και προτάσεις προκειμένου να παραιτηθεί ο Δήμος από την 
άσκηση ένδικων μέσων: 
 
Ι) Δήλωση της ανεπιφύλακτης παραίτησης εκ μέρους των εφεσίβλητων συμβασιούχων από 
οποιαδήποτε ήδη γεννηθείσα οικονομική αξίωση που σχετίζεται με την παροχή των υπηρεσιών 
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τους και αποδοχή του σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας καθορισμού της απασχόλησης 
τους. 
ΙΙ) Αναγνώριση της ενάρξεως της υπό νέα μορφή σχέσης εργασίας τους (ως αορίστου χρόνου) 
από της εκδόσεως της απόφασης περί παραίτησης εκ του ασκηθέντος ένδικου μέσου της 
εφέσεως ως και της αναιρέσεως και της παρέλευσης της προθεσμίας προσβολής της, καθώς 
τούτο εναρμονίζεται και με την υπ' αριθμ. 465/08Γν/ση ΝΣΚ. 
Σε συνέχεια της προσκόμισης των υπ’ αρ. 4501/2017, 4502/2017, 4503/2017,4504/2017 και 
4505/2017 δηλώσεων, κάθε μιας των ενδιαφερομένων, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 41/2017 Απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, «ορίστηκε η άρση της έφεσης που είχε ασκηθεί από το Δήμο κατά 
της 2354/2015 οριστικής απόφασης του ΜΠρΑθ και η απασχόλησή τους σύμφωνα με την 
απόφαση σε συνδυασμό με τα ρητώς αναφερόμενα στις δηλώσεις τους».  
Κατόπιν, κατατέθηκε η υπ’ αρ. 501303/2017 Έκθεση Παραίτησης από το Ένδικο Μέσο που 
ασκήθηκε με ΓΑΚ 513654/2016 και ΕΑΚ 1105/2016 εκ μέρους του Δήμου μας.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις ως άνω διατάξεις και το ανωτέρω ιστορικό, εισηγούμαστε τη σύσταση 
προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
κατά κατηγορία και κλάδο ως ακολούθως:  
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ 

1. ΑΓΑΘΗ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛ
ΟΣ  

ΥΕ ΥΕ Βοηθητικό 
Προσωπικό 

2. ΜΑΡΙΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΥΕ ΥΕ Βοηθητικό 
Προσωπικό 

3. ΣΥΛΒΙΑ ΔΑΡΑ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΔΕ ΔΕ Βοηθός 
Νοσοκόμος 

4. ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΥΖΟΥΝΗ  ΠΕΤΡΟΥ  ΔΕ ΔΕ Βοηθός 
Νοσοκόμος 

5. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΖΑΜΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΕ ΠΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών 

  
Οι παραπάνω θέσεις μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο καταργούνται. 
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Οικονομικού έτους 2018, 51.782,34€. Για το λόγο αυτό έχουν προβλεφτεί πιστώσεις στον ΚΑ 
15.6021.0002- «Τακτικές αποδοχές για "Βοήθεια στο Σπίτι" αορίστου χρόνου» ποσού 
41.406,00€ και στον ΚΑ 15.6052.0003 «Εργοδοτικές εισφορές  για "Βοήθεια στο Σπίτι" 
αορίστου χρόνου» ποσού 10.376,34€, οι οποίες επαρκούν για να καλύψουν πλήρως τις 
απαιτούμενες μισθοδοσίες για τη δαπάνη του τρέχοντος έτους. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 72, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.). 
 Τις διατάξεις του άρθρου 93 και  95 παρ.1 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 
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τεύχος Α΄).  
 Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α΄/23-12-2016). 
 Τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.5 του Συντάγματος της Ελλάδας. 
 Το με υπ' αριθμ. 50410/07-09-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
 Τα πρακτικά της 3ης γενικής Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010 του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 
 Την υπ' αριθμ. 2354/2015 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
 Την υπ' αριθμ. 465/08Γν/ση ΝΣΚ. 
 Την υπ’ αρ. 2753/3-2-2016 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
 Την υπ’ αρ. 4045/09-02-2017 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας. 
 Την υπ’ αρ. 501303/2017 Έκθεση Παραίτησης από το Ένδικο Μέσο που ασκήθηκε με ΓΑΚ 

513654/2016 και ΕΑΚ 1105/2016 εκ μέρους του Δήμου μας.  
 Την υπ’ αρ. 41/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 Τις υπ' αριθμ. 4501/2017, 4502/2017,4503/2017,4504/2017 και 4505/2017 δηλώσεις κάθε 

μιας των ενδιαφερομένων υπαλλήλων. 
 Την υπ' αυξ. αρ. Κατ. 6324/11 αγωγή. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
 
 

                              Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α 
 
 
 
Εγκρίνει τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου κατά κατηγορία και κλάδο ως ακολούθως:  
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ 

1. ΑΓΑΘΗ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛ
ΟΣ  

ΥΕ ΥΕ Βοηθητικό 
Προσωπικό 

2. ΜΑΡΙΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΥΕ ΥΕ Βοηθητικό 
Προσωπικό 

3. ΣΥΛΒΙΑ ΔΑΡΑ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΔΕ ΔΕ Βοηθός 
Νοσοκόμος 

4. ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΥΖΟΥΝΗ  ΠΕΤΡΟΣ  ΔΕ ΔΕ Βοηθός 
Νοσοκόμος 

5. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΖΑΜΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΕ ΠΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών 

  
Οι παραπάνω θέσεις μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο καταργούνται. 
Από την απόφαση αυτή προκαλείτε δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Οικονομικού έτους 2018, 51.782,34€. Για το λόγο αυτό έχουν προβλεφτεί πιστώσεις στον ΚΑ 
15.6021.0002- «Τακτικές αποδοχές για "Βοήθεια στο Σπίτι" αορίστου χρόνου» ποσού 
41.406,00€ και στον ΚΑ 15.6052.0003 «Εργοδοτικές εισφορές  για "Βοήθεια στο Σπίτι" 
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αορίστου χρόνου» ποσού 10.376,34€, οι οποίες επαρκούν για να καλύψουν πλήρως τις 
απαιτούμενες μισθοδοσίες για τη δαπάνη του τρέχοντος έτους. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος « Διαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ       

                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                              ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
                                                                       ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.                                                          
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
                                                                 ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
                                                                 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ –ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
                                                              

Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας. 
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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