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ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής  και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών Χριστίνα 
∆ηµοπούλου του Γρηγορίου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 31496, κατοίκου Αθηνών, οδός 
Ιπποκράτους αρ. 44, όπως εµφανισθεί και εκπροσωπήσει το ∆ήµο ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία Εργατικών ∆ιαφορών) κατά τη 
δικάσιµο της 17.02.2020 ή σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 5ης/2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 14η του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  έτους 
2020 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα. 09:00 π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 1471/10-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου . Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 
τεύχος Α΄) µε τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ι» όπως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 – «Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι» και συµπληρώθηκε µε 
το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 
 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του 
∆ηµάρχου-Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ                                                                                 
Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος  1. Πολυχρονάκης Συµεών 
1.Τσιροζίδης Ιωάννης     
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  
4.Σταµέλος Ηλίας(αν.µέλος)  
5. Γραφίδου Γεσθηµανή  
6. Παραγιού Άννα  
  
  



Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου     
Σ.Φιλοπούλου. 
 
Ο ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 
εισηγούµενος το µοναδικό θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών 
της Οικονοµικής Επιτροπής την   εισήγηση µε αρ.πρωτ.: 1524/11-02-2020 της 
νοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου η οποία έχει ως εξής :   
 
Κατά του Δήμου Καισαριανής ασκήθηκε ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Περιουσιακών - Εργατικών Διαφορών)  η 
από 29.06.2018 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 64157/2018 και Ειδικό  

Αριθμό Κατάθεσης 1930/2018 αγωγή των 1) ΚΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2) 
ΠΡΙΠΟΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ 3) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΣ 4) 
ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ 5) ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ και 6) ΝΙΚΑ 
ΑΙΜΗΛΙΑΣ, εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο τομέα 

καθαριότητας, με αίτημα την ακυρότητα της καταγγελίας και την αναγνώριση 
των συμβάσεών τους ως μίας ενιαίας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου 
χρόνου, η οποία μετά την ματαίωση της αρχικής δικασίμου της 25.10.2018 
προσδιορίσθηκε με την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 105649/2018 και Ειδικό  

Αριθμό Κατάθεσης 2803/2018 κλήση, για τη δικάσιμο της 15.01.2019 και μετ’ 
αναβολή αυτής,  συζητείται στην ως άνω δικάσιμο. 
Πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος για να εκπροσωπήσει το Δήμο 
ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο και να 
συνομολογήσει την αγωγή των εργαζομένων.  

Επειδή ο Δήμος μας δεν διαθέτει δικηγόρο με πάγια αντιμισθία, πρέπει να 
προσλάβουμε πληρεξούσιο δικηγόρο για να εκπροσωπήσει το Δήμο μας στην 
παραπάνω υπόθεση. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Να παρασχεθεί εντολή και πληρεξουσιότητα προς τη δικηγόρο Αθηνών Χριστίνα 
∆ηµοπούλου του Γρηγορίου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 31496, κάτοικο Αθηνών, οδός 
Ιπποκράτους αρ. 44, όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών (∆ιαδικασία Περιουσιακών - Εργατικών ∆ιαφορών) κατά τη δικάσιµο της 
17.02.2020 ή σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο και να συνοµολογήσει την από 
29.06.2018 και µε Γενικό Αριθµό Κατάθεσης 64157/2018 και Ειδικό  Αριθµό 
Κατάθεσης 1930/2018 αγωγή των 1) ΚΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2) ΠΡΙΠΟΡΑ 
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ 3) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ-∆ΗΜΗΤΡΑΣ 4) ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΥ 
ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ 5) ΒΙΤΟΥΛΑ∆ΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ και 6) ΝΙΚΑ ΑΙΜΗΛΙΑΣ, 
εργαζοµένων µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου στο τοµέα καθαριότητας, µε 
αίτηµα την ακυρότητα της καταγγελίας και την αναγνώριση των συµβάσεών τους ως 
µίας ενιαίας σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, η οποία µετά την 
µαταίωση της αρχικής δικασίµου της 25.10.2018 προσδιορίσθηκε µε την µε Γενικό 
Αριθµό Κατάθεσης 105649/2018 και Ειδικό  Αριθµό Κατάθεσης 2803/2018 κλήση, 
για τη δικάσιµο της 15.01.2019 και µετ’ αναβολή αυτής,  συζητείται στην ως άνω 
δικάσιµο.                                                             

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε 



και ισχύει µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 του Ν 4623/2019  την αρµοδιότητα για το 
θέµα έχει η  Οικονοµική  Επιτροπή 

 
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

• Την εισήγηση  της νοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου 
• Την σχετική νοµοθεσία 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Να παρασχεθεί εντολή και πληρεξουσιότητα προς τη δικηγόρο Αθηνών Χριστίνα 
∆ηµοπούλου του Γρηγορίου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 31496, κάτοικο Αθηνών, οδός 
Ιπποκράτους αρ. 44, όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών (∆ιαδικασία Περιουσιακών - Εργατικών ∆ιαφορών) κατά τη δικάσιµο της 
17.02.2020 ή σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο και να συνοµολογήσει την από 
29.06.2018 και µε Γενικό Αριθµό Κατάθεσης 64157/2018 και Ειδικό  Αριθµό 
Κατάθεσης 1930/2018 αγωγή των 1) ΚΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2) ΠΡΙΠΟΡΑ 
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ 3) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ-∆ΗΜΗΤΡΑΣ 4) ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΥ 
ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ 5) ΒΙΤΟΥΛΑ∆ΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ και 6) ΝΙΚΑ ΑΙΜΗΛΙΑΣ, 
εργαζοµένων µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου στο τοµέα καθαριότητας, µε 
αίτηµα την ακυρότητα της καταγγελίας και την αναγνώριση των συµβάσεών τους ως 
µίας ενιαίας σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, η οποία µετά την 
µαταίωση της αρχικής δικασίµου της 25.10.2018 προσδιορίσθηκε µε την µε Γενικό 
Αριθµό Κατάθεσης 105649/2018 και Ειδικό  Αριθµό Κατάθεσης 2803/2018 κλήση, 
για τη δικάσιµο της 15.01.2019 και µετ’ αναβολή αυτής,  συζητείται στην ως άνω 
δικάσιµο.                                                             
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                        2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                        3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 
                                                                        4. Σταµέλος Ηλίας(αν.µέλος)  
                                                                        5.Γραφίδου Γεσθηµανή 
                                                                  ,     6.Παραγυιού Άννα                   
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                   Καισαριανή       10/02/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

                                                                     ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 


