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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  154 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 17ης/10.07.2017,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 10η του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 
2017.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,10/07/2017, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα  19:00 µ. µ 
, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 8199/06.07.2017, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι δύο (22) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1.Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2.Αξιώτης Χρήστος 
  3. Περρής Ιωάννης 3.Βεχλίδη Μαρία 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4.Βασιλάκη Αικατερίνη 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Βοσκόπουλος Χρήστος 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ   
  7. Κολοβού Κων/να  
  8. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   
  9. Παπαγιάννης Ιωάννης  
10. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
11. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
12. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
13. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
14. Καµπάκας Αντώνης  
15. Βούρλος ∆ηµήτρης  
16. Λυκούδης Αλεβίζος  
17. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
18. Κακανάκης Ευάγγελος  
19. Αλεξοπούλου Μαρία  



20. Κατσαρέλης Νικόδηµος   
21. Γαβρίλης  Γεώργιος  
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών του 
εργαζόµενου προσωπικού στις  υπηρεσίες καθαριότητας του ∆ήµου 
Καισαριανής και στην Κοινωφελούς Επιχείρηση ∆ήµου Καισαριανής 
(ΚΕ∆ΗΚ), µε σύναψη νέων συµβάσεων σύµφωνα µε τις εξαιρετικές 
προϋποθέσεις της παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν.4479/2017.  
   

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  του 
Αντιδηµάρχου οικονοµικών και διοικητικών υπηρεσιών κ. Πολυχρονάκη 
Συµεών η   οποία έχει ως εξής 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας                                   
Τ.Κ.:16121 
Τηλ: 213 2010764 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

***** 
Θέμα: Λήψη απόφασης για τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών του εργαζόμενου προσωπικού 

στην ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Καισαριανής και στην Κοινωφελή 

Επιχείρηση του Δήμου (ΚΕΔΗΚ), με σύναψη νέων συμβάσεων σύμφωνα με τις εξαιρετικές 

προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017. 

Σχετικά: 

• Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

• Ο Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικά τα 

Άρθρα 255 & 258. 

• Ο Ν. 4429/2016, άρθρο 16.  

• Ο Ν. 4368/2016, Άρθρο 7. 

• Ο Ν.4479/2017 (Α’ 94), Άρθρο 24. 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 07/07/2017  
Αριθ. Πρωτ.:     8277                 



• Η Εγκύκλιος 19/30.06.2017 του ΥΠΕΣ με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή του 

άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (Α’ 94) – Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις 

ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α’ Βαθμού και τα Νομικά τους 

Πρόσωπα – Παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, μέχρι την κατάρτιση των 

προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές».  

• Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καισαριανής (ΦΕΚ 

1792/τ.Β.03.12.2003), καθώς και οι τροποποιήσεις του. 

• Η με αριθμ. 01/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής με 

θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και 

ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα  έτους 2017. 

• Η με αριθμ 92/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής με θέμα 

: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2015. 

• Η 1875/2015 Απόφαση Δημάρχου Καισαριανής με αριθμ. Πρωτ. 

14025/16.12.15 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έξι (6) ατόμων, 

διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε 

υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καισαριανής. 

• Οι διαπιστωτικές πράξεις αριθμ. 1654/2016, 1655/2016,1656/2016, 1657/2016, 

1659/2016, 1660/2016 και 1661/2016 του Δημάρχου Καισαριανής σχετικά με 

την αυτοδίκαιη παράταση συμβάσεων, βάσει του άρθρου του Ν. 4429/2016. 

• Η  1129/2017 Απόφαση αποδοχής της παραίτησης εργαζόμενου με σύμβαση 

ΙΔΟΧ. 

• Η με αριθμ πρωτ. 8318/10.07.2017 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Καισαριανής περί ύπαρξης πιστώσεων στους σχετικούς κωδικούς του 

προϋπολογισμού για το 2017 και την πρόβλεψή τους για το 2018. 

• Ο Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΚΕΔΗΚ), 

όπως εγκρίθηκε με τις υπ. αριθμ. 17/28.04.2009 Απόφαση του Δ/Σ της 

Επιχείρησης και την 151/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Καισαριανής. 

• Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΚΕΔΗΚ), 

όπως εγκρίθηκε με τις υπ. αριθμ. 1/2017 Απόφαση του Δ/Σ της Επιχείρησης και 

την 66/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής 

• Η αριθμ. 32/2015 Απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΚ με θέμα «Επαναφορά 

αιτήματος πρόσληψης Προσωπικού». 

• Η με αριθμ. πρωτ. 8209/3137/12.02.2016 απάντηση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής με την οποία συναινεί στην παραπάνω απόφαση. 

• Το αριθμ πρωτ. 182/09.05.2016 πρακτικό ανάρτησης πίνακα κατάταξης που 

αφορά την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8) 

μηνών. 

• Η αριθμ. 18/2016 (αριθμ πρωτ. 218/05.12.2016) Απόφαση του Δ/Σ της ΚΕΔΗΚ 

«Παράταση μέχρι τις 31.12.2017 των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 

εννέα (9) εργαζόμενων της ΚΕΔΗΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 

Ν. 4420/2016». 

• Η 80/15.05.2017 Απόφαση αποδοχής της παραίτησης εργαζόμενου με σύμβαση 

ΙΔΟΧ στην ΚΕΔΗΚ. 

• Η αριθμ. πρωτ. 3131/1141/20.01.2017 απάντηση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής περί του νόμιμου της παράτασης.  



• Η με αριθμ πρωτ. 152/06.07.2017 βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων στους 

σχετικούς κωδικούς του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΚ για το 2017 και την 

πρόβλεψή τους για το 2018.  

• Η με αριθμ πρωτ. 154/06.07.2017 Εισήγηση του Προέδρου της ΚΕΔΗΚ με θέμα 

«Λήψη απόφασης για τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών του εργαζόμενου 

προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης, με σύναψη νέων συμβάσεων 

σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν. 

4479/2017. 

• Η με αριθμ πρωτ. 152/06.07.2017 βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων στους 

σχετικούς κωδικούς του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΚ για το 2017 και την 

πρόβλεψή τους για το 2018.  

Με το άρθρο  24  του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α΄/29-6-2017) και την ερμηνευτική εγκύκλιο 

19/30.06.2017 του ΥΠΕΣ, περιγράφεται η διαδικασία προσληψης τακτικού προσωπικού στις 

ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας καθώς και οι προϋποθέσεις παραμονής του υφιστάμενου 

προσωπικού που είχε προσληφθεί σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων με συμβάσεις εργασίας 

ορισμένου χρόνου και εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 07.06.2017, μέχρι την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας των νέων προσλήψεων.  

Αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «Μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων είτε στις 

νέες οργανικές θέσεις που συνιστώνται είτε σε ήδη υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις σε 

ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 

31.3.2018, οι οικείοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, να απασχολούν στις αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, 

μέχρι τις 7.6.2017, εφόσον: 

α. Συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας, που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη 

μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων του προηγούμενου εδαφίου, κάλυψη αντίστοιχων 

οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα. 

β. Έχει ληφθεί απόφαση σύστασης νέων οργανικών θέσεων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες 

καθαριότητας ή έχει υποβληθεί αίτημα κάλυψης υφιστάμενων ήδη οργανικών θέσεων στις 

υπηρεσίες αυτές. 

Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέσεις δεν εμπίπτει στους 

περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (A'134), δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της 

σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν 

προσμετράται στην ειδική βαθμολόγηση της εμπειρίας, που προβλέπεται στο πέμπτο εδάφιο της 

πρώτης παραγράφου».  

Α) Για τους εργαζόμενου στην Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου: 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής με την αριθμ 92/2015 Απόφαση του προχώρησε σε πρόσληψη 

με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ επτά (7) ατόμων, διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή 

παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καισαριανής. 

Οι εργαζόμενοι αυτοί βάσει του άρθρου του Ν. 4429/2016 συνέχιζαν να παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους στο Δήμο Καισαριανής στις 07.06.2017 (ημέρα δημοσίευσης των πρακτικών του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου) και συνεχίζουν να τις παρέχουν ως σήμερα με εξαίρεση τον εργαζόμενο Φ.Χ., ΔΕ Τεχνίτη 

Σιδηρουργό, ο οποίος με υπεύθυνη του δήλωση στις 20.06.2017 παραιτήθηκε από τη θέση του.  

Συγκεκριμένα στις 07.06.2017 εργάζονταν στην υπηρεσία καθαριότητας με σύμβαση ΙΔΟΧ οι 

παρακάτω εργαζόμενοι της ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: 



α/α Ονοματεπώνυμο Όνομα πατρός 

1 Αλλοιμόνου Νικολέτα Δημητρίου 

2 Αναστασίου Ειρήνη-Δήμητρα  Ιωάννη 

3 Βιτουλαδίτη Αναστασία  Γεωργίου 

4 Κιάκης Κωνσταντίνος Ιωάννη 

5 Νίκα Αιμηλία Κωνσταντίνου 

6 Πριπόρα Νικολέττα Μηνά 

 

Η παραμονή του παραπάνω προσωπικού κρίνεται εξαιρετικά επιτακτική για το κοινωνικό σύνολο 

και απαραίτητη για την αποτροπή επικείμενων κινδύνων για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα 

μπροστά στου θερινούς μήνες που διανύουμε και δεν μπορεί με αυτή τη σημασία να διακοπεί. Το 

προσωπικό αυτό καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου Καισαριανής που δεν μπορούν 

να καλυφθούν από το υπάρχον τακτικό προσωπικού, λόγω της μεγάλης μείωσης στον αριθμό τους 

που έχει επέλθει με την απαγόρευση προσλήψεων και τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης τα 

τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα συμμετέχει και διεκπεραιώνει καθημερινά αποκομιδή 

σκουπιδιών, καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων και λαϊκών αγορών, αποτρέποντας την υγειονομική 

επιβάρυνση της πόλης μας. 

Επομένως η κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων εμπίπτει στον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

αναγκών που αφορούν τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με την πρώτη προϋπόθεση που όρισαν οι  

διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α’/29.06.2017). 

Ταυτόχρονα έχει ήδη υποβληθεί η με αριθμ. 01/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Καισαριανής με θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ 

ανταποδοτικού χαρακτήρα  έτους 2017,  για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, όπως αναλυτικά 

γίνεται αναφορά στην σχετική εγκύκλιο, και στην ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. αποφασίζεται η 

κατάθεση συμπληρωματικού αιτήματος. 

Η σχετική πίστωση για τη μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού βαραίνει τους ΚΑ 20.6041.0001 

και ΚΑ 20.6054.0001 στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2017 και ανάλογο ποσό θα προβλεφτεί 

για το 2018, όπως βεβαιώνει με την αριθμ πρωτ. 8318/10.07.2017 βεβαίωση της η Οικονομική 

Υπηρεσία του Δήμου. Ανέρχεται δε για το 2017 στο ποσό των ενενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων 

είκοσι ευρώ (92.920€) συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών. 

 

Β) Για τους εργαζόμενου στην Κοινωφελή Επιχείρηση (ΚΕΔΗΚ) του Δήμου: 

Με την απόφαση 6/1/11.1.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης προσλήφθηκαν εννέα 

(9) εργαζόμενοι με την διαδικασία του ΑΣΕΠ  (ΣΟΧ/1/2016), για την κάλυψη των αναγκών της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) σε προσωπικό. Οι ως άνω εργαζόμενοι, προσέφεραν τις 

υπηρεσίες τους δυνάμει συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), 

αρχικά από τις 11.5.2016 μέχρι και τις 10.1. 2017. Στη συνέχεια με την ψήφιση του Ν. 4429/2016, 

άρθρο 16, οι συμβάσεις αυτές παρατάθηκαν αυτοδίκαια μέχρι 31.12.2017 με εξαίρεση την 

εργαζόμενη Α.Π. η οποία δήλωσε την παραίτησή της στις 15.05.2017.  

Η παράταση των συμβάσεων καταγράφεται στην αριθμ. 18/2016 (αριθμ πρωτ. 218/05.12.2016) 

Απόφαση του Δ/Σ της ΚΕΔΗΚ «Παράταση μέχρι τις 31.12.2017 των συμβάσεων εργασίας ορισμένου 

χρόνου εννέα (9) εργαζόμενων της ΚΕΔΗΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 

4420/2016» που εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3131/1141/20.01.2017 απάντηση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί του νόμιμου της ενέργειας.  

Συγκεκριμένα στις 07.06.2017 και ως σήμερα εργάζονται στην ΚΕΔΗΚ οι κάτωθι εργαζόμενοι: 



α/α Ονοματεπώνυμο Όνομα πατρός 

1 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

3 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

4 ΣΙΝΝΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

5 ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

6 ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΥΛΟΥ 

7 ΦΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

8 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

Οι εργαζόμενοι αυτοί αποτελούν σχεδόν το αποκλειστικό προσωπικό που διαθέτει η Επιχείρηση, η 

εργασία των οποίων εξασφαλίζει τη λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας της 

αίθουσας επικήδειων εκδηλώσεων στο Δημοτικό Νεκροταφείο Καισαριανής. Επιπλέον σημειώνεται 

ότι για την καθαριότητα και την εν γένει φροντίδα των εσωτερικών Δημοτικών χώρων που 

διαχειρίζεται (καθαριότητα σε σάλες, κουζίνες, τουαλέτες, δάπεδα, τραπεζάκια, πάγκους και 

αποκομιδή απορριμμάτων και υπολειμμάτων τροφίμων, ροφημάτων κ.λ.π.), όσο και για τις 

αντίστοιχες εργασίες καθαρισμού του περιβάλλοντος Δημοτικού κοινόχρηστου χώρου αυτών 

(εξωτερικές τουαλέτες, αίθριους χώρους τοποθέτησης τραπεζιών, καθισμάτων, καθιστικών πάγκων, 

χώρων πρασίνου, παιδικές χαρές κ.λ.π.), η Κ.Ε.ΔΗ.Κ. δεν διαθέτει προσωπικό, με αμιγή τέτοια 

καθήκοντα.  

Επομένως η κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων εμπίπτει στον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

αναγκών που αφορούν τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με την πρώτη προϋπόθεση που όρισαν οι  

διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α’/29.06.2017). Σχετικά γνωμοδότησε επ’ αυτού 

με το υπ’ αριθμ πρωτ. 3131/1141 έγγραφό «Παράταση μέχρι τις 31.12.2017 των συμβάσεων εργασία 

ορισμένου χρόνου, εννέα (9) εργαζόμενων της ΚΕΔΗΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 

Ν. 4429/2016. 

Σχετικά με την δεύτερη προϋπόθεση (υποβολή αιτήματος κάλυψης υφιστάμενων ήδη οργανικών 

θέσεων) σημειώνουμε ότι έχει ήδη προηγηθεί η αριθμ. 32/2015 Απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΚ με 

θέμα «Επαναφορά αιτήματος πρόσληψης Προσωπικού» καθώς και η με αριθμ. πρωτ. 

8209/3137/12.02.2016 απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία συναινεί 

στην παραπάνω απόφαση, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει η τελική έγκριση για την έναρξη της 

διαδικασίας από το αρμόδιο Υπουργείο. Το σχετικό αίτημα επανυποβλήθηκε έπειτα από απόφαση 

του ΔΣ της ΚΕΔΗΚ που πραγματοποιήθηκε στις 08.07.2017.  

Επομένως καθίσταται επιτακτική η συνέχιση της παροχής υπηρεσιών του προσωπικού ορισμένου 

χρόνου, συνολικά οχτώ (8) ατόμων της Επιχείρησης, ενώ πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις γι’ 

αυτό. 

Σημειώνεται ότι  η μισθοδοσία των εργαζομένων της Κοινωφελούς Επιχείρησης προκύπτει 

αποκλειστικά από τα έσοδα της δραστηριότητας της. Βαραίνει δηλαδή τον προϋπολογισμό της 

ΚΕΔΗΚ και δεν προκαλεί κρατική δαπάνη. Ειδικότερα για το 2017 η επιχορήγηση της επιχείρησης 

από το Δήμο είναι μηδενική. 

Η σχετική πίστωση για τη μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού βαραίνει τους κωδ. 60.00.00.0000 

και 60.03.00.0000  στον προϋπολογισμό της ΚΕΔΗΚ για το 2017 και ανάλογο ποσό θα προβλεφτεί για 

το 2018, όπως βεβαιώνεται με την αριθμ πρωτ. 152/06.07.2017 βεβαίωση της Υπηρεσίας. 

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να πάρει τη σχετική Απόφαση για τη 

συνέχιση της παροχής υπηρεσιών στην ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου 

Καισαριανής και στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου (ΚΕΔΗΚ), με σύναψη νέων συμβάσεων 

σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017. Και 

Συγκεκριμένα των: 



α/α Ονοματεπώνυμο Όνομα πατρός Φορέας 

1 Αλλοιμόνου Νικολέτα 
Δημητρίου Δ/νση Περιβάλλοντος 

Δήμου Καισαριανής. 

2 Αναστασίου Ειρήνη-Δήμητρα  
Ιωάννη Δ/νση Περιβάλλοντος 

Δήμου Καισαριανής. 

3 Βιτουλαδίτη Αναστασία  
Γεωργίου Δ/νση Περιβάλλοντος 

Δήμου Καισαριανής. 

4 Κιάκης Κωνσταντίνος 
Ιωάννη Δ/νση Περιβάλλοντος 

Δήμου Καισαριανής. 

5 Νίκα Αιμηλία 
Κωνσταντίνου Δ/νση Περιβάλλοντος 

Δήμου Καισαριανής. 

6 Πριπόρα Νικολέττα 
Μηνά Δ/νση Περιβάλλοντος 

Δήμου Καισαριανής. 

7 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ Κοινωφελής Επιχείρηση 

Καισαριανής (ΚΕΔΗΚ) 

8 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κοινωφελής Επιχείρηση 

Καισαριανής (ΚΕΔΗΚ) 

9 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κοινωφελής Επιχείρηση 

Καισαριανής (ΚΕΔΗΚ) 

10 ΣΙΝΝΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Κοινωφελής Επιχείρηση 

Καισαριανής (ΚΕΔΗΚ) 

11 ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κοινωφελής Επιχείρηση 

Καισαριανής (ΚΕΔΗΚ) 

12 ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΠΑΥΛΟΥ Κοινωφελής Επιχείρηση 

Καισαριανής (ΚΕΔΗΚ) 

13 ΦΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κοινωφελής Επιχείρηση 

Καισαριανής (ΚΕΔΗΚ) 

14 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κοινωφελής Επιχείρηση 

Καισαριανής (ΚΕΔΗΚ) 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

 

 

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                   

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

Την συνέχιση της παροχής υπηρεσιών στην ανταποδοτική υπηρεσία 
καθαριότητας του ∆ήµου Καισαριανής και στην Κοινωφελή Επιχείρηση του 
∆ήµου (ΚΕ∆ΗΚ), µε σύναψη νέων συµβάσεων σύµφωνα µε τις εξαιρετικές 
προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017. Και Συγκεκριµένα 
των: 

α/α Ονοµατεπώνυµο Όνοµα 
πατρός 

Φορέας 

1 Αλλοιµόνου Νικολέτα 

∆ηµητρίου ∆/νση 
Περιβάλλοντος 
∆ήµου 
Καισαριανής. 

2 Αναστασίου Ειρήνη-∆ήµητρα  

Ιωάννη ∆/νση 
Περιβάλλοντος 
∆ήµου 
Καισαριανής. 

3 Βιτουλαδίτη Αναστασία  

Γεωργίου ∆/νση 
Περιβάλλοντος 
∆ήµου 
Καισαριανής. 

4 Κιάκης Κωνσταντίνος 

Ιωάννη ∆/νση 
Περιβάλλοντος 
∆ήµου 
Καισαριανής. 

5 Νίκα Αιµηλία 

Κωνσταντίνου ∆/νση 
Περιβάλλοντος 
∆ήµου 
Καισαριανής. 

6 Πριπόρα Νικολέττα 

Μηνά ∆/νση 
Περιβάλλοντος 
∆ήµου 
Καισαριανής. 

7 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ Κοινωφελής 
Επιχείρηση 
Καισαριανής 
(ΚΕ∆ΗΚ) 

8 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Κοινωφελής 
Επιχείρηση 
Καισαριανής 
(ΚΕ∆ΗΚ) 

9 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Κοινωφελής 

Επιχείρηση 
Καισαριανής 



(ΚΕ∆ΗΚ) 

10 ΣΙΝΝΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Κοινωφελής 
Επιχείρηση 
Καισαριανής 
(ΚΕ∆ΗΚ) 

11 ΣΚΟΝ∆ΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Κοινωφελής 
Επιχείρηση 
Καισαριανής 
(ΚΕ∆ΗΚ) 

12 ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΠΑΥΛΟΥ Κοινωφελής 
Επιχείρηση 
Καισαριανής 
(ΚΕ∆ΗΚ) 

13 ΦΑΝΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κοινωφελής 
Επιχείρηση 
Καισαριανής 
(ΚΕ∆ΗΚ) 

14 ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κοινωφελής 
Επιχείρηση 
Καισαριανής 
(ΚΕ∆ΗΚ) 

 

 
 

 

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Κολοβού Κων/να 9) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   
10) Παπαγιάννης Ιωάννης 11) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 12 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  13)Κοντόσταυλος Γεώργιος 14) Σοφιανόπουλος 
Γεώργιος 15)Καµπάκας Αντώνιος  16) Βούρλος ∆ηµήτριος  17) Λυκούδης 
Αλεβίζος 18) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος19)Κακανάκης Ευάγγελος, 20) 
Αλεξοπούλου Μαρία 21)Κατσαρέλης Νικόδηµος 22) Γαβρίλης Γεώργιος . 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      10/07/2017 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 

 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


