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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  143 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 14ης/11.09.2019,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 11η του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του 
έτους 2019.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 11/09/2019, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  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.9419/06.09.2019, 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 έξι (26) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                                                                                                

    Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Βούρλου Μαρία 1. Πολυχρονάκης Συµεών-Χρήστος 
  2. Φασκιώτης Γεώργιος  
  3. Τσιροζίδης Ιωάννης  
  4. Καλαλής Εµµανουήλ  
  5. Μαζαράκης Ευγένιος  
  6. Γαβρίλη Αγγελική  
  7. Κιτσέλης Εµµανουήλ  
  8. Σταµέλος Ηλίας  
  9. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
10. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
11. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα    
12. Αραχωβίτη Μαρία  
13. Πλυτάς Ευάγγελος  
14. Κατηµερτζής Γεώργιος  
15. Γραφίδου Γεσθηµανή  
16. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
17. Καρατζάς Ανδρέας  
18. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  
19. Παρασκευά ∆έσποινα  
20. Καγιαµπάκη Ειρήνη  
21. Παραγυιού Άννα  



22. Κουφού Σταυρούλα  
23. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
24. Μιλτσακάκης Μιχαήλ  
25. Χατζησάββας Μηνάς  
26.   
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ.Χρήστος Βοσκόπουλος που 
κλήθηκε νόµιµα µε την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν 
δηµοτική υπάλληλος  Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
ΘΕΜΑ:  Αναγνώριση , των συµβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου , των 
συµβάσεων των εργαζοµένων καθαριότητας του ∆ήµου , Κων/νου Κιάκη , 
Νικολέττας Πριπόρα, Ειρήνης-∆ήµητρας Αναστασίου , Νικολέττας Αλλοιµόνου 
, Αναστασίας Βιτουλαδίτη και Αιµηλίας Νίκα και συνέχιση αποδοχής των 
υπηρεσιών τους. 
 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης  
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση µε 
αρ.πρωτ.: 9425/06-09-2019 του ∆ηµάρχου κ. Βοσκόπουλου Χρήστου  η 
οποία έχει ως εξής: 
 
 

     Οι προσληφθέντες στο ∆ήµο µας, ως εργάτες καθαριότητας (Υ.Ε.) και 
απασχολούµενοι µε διαδοχικές συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου 
Κωνσταντίνος Κιάκης, Νικολέττα Πριπόρα, Ειρήνη-∆ήµητρα Αναστασίου, 
Νικολέττα Αλλοιµόνου, Αναστασία Βιτουλαδίτη και Αιµηλία Νίκα, άσκησαν 
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την µε Γ.Α.Κ. 64157/2018 
και µε Ε.Α.Κ. 1930/2018 αγωγή τους µε την οποία ζητούν α) να αναγνωριστεί 
η ακυρότητα της καταγγελίας των άνω συµβάσεων, όποτε και αν αυτή 
συντελεστεί, καθώς και η ακυρότητα της αίρεσης συνέχισης της απασχόλησής 
τους εφόσον συµπεριληφθούν στον οικείο πίνακα διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π., β) 
να αναγνωριστεί ότι οι ανωτέρω εργαζόµενοι από την αρχή της πρόσληψής 
τους καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ∆ήµου, γ) να αναγνωριστεί 
ότι η αληθής σύµβαση που τους συνδέει µε τον ∆ήµο είναι µία εξ αρχής ενιαία 
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου και δ) να υποχρεωθεί ο 
∆ήµος να συνεχίσει να τους απασχολεί ακόµη και µετά τη λήξη των δήθεν 
συµβάσεως εργασίας ορισµένου χρόνου, καταβάλλοντάς τους τις νόµιµες 
αποδοχές τους. 
     Επειδή οι ανωτέρω εργαζόµενοι από την αρχή της πρόσληψής τους µέχρι 
και σήµερα, απασχολούµενοι ως εργάτες καθαριότητας, καλύπτουν, κατά την 
άποψή µου πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ∆ήµου και δη την εξυπηρέτηση 
της αποκοµιδής απορριµµάτων που αποτελεί υπηρεσία υψίστης σηµασίας για 
τους δηµότες µας και συνεπώς είναι απαραίτητη η συνέχιση της παροχής των 
υπηρεσιών τους. 
     Συνεπώς εισηγούµαι να λάβει απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε την 
οποία, θα αναγνωρίσει ότι οι ανωτέρω εργαζόµενοι στο ∆ήµο µας, από την 
αρχή της πρόσληψής τους µέχρι και σήµερα καλύπτουν µόνιµες και διαρκείς 
ανάγκες του ∆ήµου. 

Για τους λόγους αυτούς 
 



Προτείνω την αποδοχή της ως άνω εισήγησής µου. 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Αφού άκουσε την εισήγηση  του Προέδρου, µετά από διαλογική συζήτηση η 
οποία καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της παρούσας 
συνεδρίασης 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Οι εργαζόµενοι του ∆ήµου  µας , Κων/νος Κιάκης , Νικολέττα Πριπόρα, 
Ειρήνη-∆ήµητρα Αναστασίου , Νικολέττα Αλλοιµόνου , Αναστασία Βιτουλαδίτη 
και Αιµηλία Νίκα από την αρχή της πρόσληψής τους µέχρι και σήµερα 
καλύπτουν µόνιµες και διαρκείς ανάγκες του ∆ήµου. 
 
 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:   2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης 
Ιωάννης 5) Καλαλής Εµµανουήλ   6) Μαζαράκης Ευγένιος 7) Γαβρίλη 
Αγγελική   8) Κιτσέλης Εµµανουήλ  9) Σταµέλος Ηλίας 10) Γεωργοπούλου 
Κανέλλα  11) Κατσαρέλλης Νικόδηµος 12) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου 
Στυλιανή 13) Αραχωβίτη Μαρία 14) Πλυτάς Ευάγγελος  15) Κατηµερτζής 
Γεώργιος 16) Γραφίδου Γεσθηµανή  17) Ζαρκαδούλας Νικόλαος  18) 
Καρατζάς Ανδρέας 19) Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  20) Παρασκευά 
∆έσποινα  21) Καγιαµπάκη Ειρήνη 22) Παραγυιού Άννα 23) Κουφού 
Σταυρούλα 24) Αλεξόπουλος Σπυρίδων 25) Μιλτσακάκης Μιχάλης 
26)Χατζησάββας Μηνάς 
 
 

 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  11/09/2019 

Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 


