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Πρακτικό της με αριθμό 9ης/12.05.2021,έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την 12η του μηνός  
ΜΑΙΟΥ του έτους 2021.    

Στην Καισαριανή σήμερα, 12/05/2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση  
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και τηλεφώνου (καθώς και η ψηφοφορία αυτής) με ώρα 
έναρξης 09:00 π. μ. και ώρα λήξης 10:00 π.μ ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 6752/10.05.2021 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 
παρ.6  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκαν με τις 
αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν.4635/2019 . 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι επτά (27) μέλη και 
ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Δημοτικοί Σύμβουλοι                                        Δημοτικοί Σύμβουλοι 

    Αντωνόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ.    

  1. Βούρλου Μαρία  
  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. Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος  
11. Κατσαρέλης Νικόδημος  
12. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα    
13. Αραχωβίτη Μαρία  
14. Πλυτάς Ευάγγελος  
15. Κατημερτζής Γεώργιος  
16. Γραφίδου Γεσθημανή  
17. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
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18. Καρατζάς Ανδρέας  
19. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  
20. Παρασκευά Δέσποινα  
21. Παραγυιού Άννα  
22. Κουφού Σταυρούλα  
23. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
24. Μιλτσακάκης Μιχάλης  
25. Χατζησάββας Μηνάς  
26. Καγιαμπάκη Ειρήνη  
 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος 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: Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την αποδοχή της από 
15.05.2019 αγωγής (ΓΑΚ 48018/2019) των Φιλιοπούλου Βιργινίας κ.λ.π. 
(Συν. 25) κατά του ήδη καταργηθέντος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 
με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας 
Δήμου Καισαριανής-Λεωνίδας Μανωλίδης», στα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του οποίου, μετά την κατάργησή του, υπεισήλθε ο Δήμος μας, 
ως καθολικός διάδοχός του 

 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της  ημερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση με αριθμ. 
πρωτ: 6757/10-05-2021 του Δημάρχου Καισαριανής κ. Βοσκόπουλου 
Χρήστου  η οποία έχει ως εξής:   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να λάβει απόφαση αναφορικά με το ζήτημα 
που αφορά στη λήψη απόφασης για την αποδοχή της από 
15.05.2019αγωγής (ΓΑΚ 48018/2019) των Φιλιοπούλου Βιργινίας κ.λ.π. 
(Συν. 25), η οποία ασκήθηκε κατά του καταργηθέντος νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και 
Προαγωγής Υγείας Δήμου Καισαριανής-Λεωνίδας Μανωλίδης», στα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του οποίου υπεισήλθε ο Δήμος μας κατά τα 
κατωτέρω. 

Η ως άνω αγωγή συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 13.5.2021 με αριθμό πινακίου ΚΑ/10. 

Σύμφωνα με το ιστορικό της αγωγής, οι ενάγουσες, εργαζόμενες του ήδη 
καταργηθέντος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, απασχολούμενες με 
συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ζητούν με την αγωγή τους να 
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αναγνωριστεί ότι οι διαδοχικές συμβάσεις τους ορισμένου χρόνου που έχουν 
συνάψει με το ήδη καταργηθέν ΝΠΔΔ, αποτελούν μια ενιαία σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και να 
υποχρεωθεί το Νομικό Πρόσωπο να απασχολεί έκαστο και έκαστη δυνάμει 
της ως άνω αναγνωρισθείσας σύμβασης καταβάλλοντάς τους, τις  νόμιμες 
αποδοχές. 

Δεδομένου ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 25778/2021 (ΦΕΚ Β΄1036/17.3.2021) 
απόφασης του κ. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία 
εκδόθηκε σε συνέχεια της υπ' αρ. 154/2020 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, καταργήθηκε το άνω Ν.Π.Δ.Δ. και ο 
Δήμος Καισαριανής υποκαταστάθηκε αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη 
διατύπωση, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. 
συνεχίζοντας και τις εκκρεμείς δίκες (ίδετε αρ. 241 Ν. 3463/2006), 
καθιστάμενος έτσι διάδικος στην ανοιχθείσα δίκη και θα πρέπει να λάβει 
απόφαση για την αποδοχή της ασκηθείσας αγωγής από τους ως άνω 
εργαζομένους, οι οποίοι πλέον θα είναι υπάλληλοι του Δήμου μας. 

Περαιτέρω πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου μας, με τη με αρ. 174/16-11-2020 απόφασή του είχε 
παράσχει τη συναίνεσή του προς το τότε υφιστάμενο ΝΠΔΔ «Λεωνίδας 
Μανωλίδης» και το τελευταίο είχε λάβει τη  με αριθμό 7/2020 Απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία είχε ήδη αποφασίσει την αποδοχή της 
αγωγής των άνω εργαζομένων. 

Δεδομένου, συνεπώς, ότι ο Δήμος μας, ως καθολικός διάδοχος του ήδη 
καταργηθέντος νομικού προσώπου, σαφώς δεσμεύεται από τις ήδη 
ληφθείσες αποφάσεις αυτού και λαμβανομένων άλλωστε υπόψη, 

(α) της έλλειψης τακτικού προσωπικού στους Δημοτικούς Παιδικούς και 
Βρεφονηπιακούς σταθμούς, ήδη από τότε που λειτουργούσαν στο 
καταργηθέν νομικό μας πρόσωπο. έλλειψη η οποία δυσχεραίνει την παροχή 
της εν λόγω μείζονος σημασίας υπηρεσίας, που απευθύνεται σε ευπαθείς 
ομάδες της πόλης μας και σε ανθρώπους χαμηλού εισοδήματος,  

(β) του ότι οι ως άνω εργαζόμενοι αναμφισβήτητα καλύπτουν πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες, προσφέροντας την εργασία τους με ζήλο και απόλυτη 
επιτυχία προς όφελος του γενικού συμφέροντος και 

(γ) ότι συντρέχει μείζων λόγος δημοσίου συμφέροντος, που επιτάσσει τη 
στελέχωση των υπηρεσιών αυτών, που τώρα παρέχονται από τον Δήμο μας 
,με μόνιμο προσωπικό. 

 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους 

Εισηγούμαι 

1. Την αποδοχή κατ’ άρθρο 298 Κ.Πολ.Δ της από 15.05.2019 αγωγής (ΓΑΚ 
48018/2019) των εργαζομένων: Φιλιοπούλου Βιργινίας, Βαφέα Τατιάνας, 
Μπούτιβα Λαμπρινής, Απέργη Χριστίνας- Αννέζας, Τριβλή Αικατερίνης, 
Δρακοπούλου Ανδριάνας, Μαρούλη Ελένης, Μπληζιώτη Βιολέττας, 
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Νασιώκα Ιωάννας, Τομαδάκη Ζαφειρούλας, Ζώη Βασιλικής, Κουζέλη 
Γεωργίας, Παπαϊωάννου Ιωάννας, Σπυροπούλου Αλεξάνδρας, 
Κουτσιούκη Γεωργίας, Τρακόση Σοφίας, Φωτοπούλου Ελένης, Χατζή 
Ευαγγελίας, Τσαλαματά  Ειρήνης, Μακρή Γεωργίας, Δασκάλου Μαρίας, 
Καρυανού Δήμητρας, Κανέλλου Γεωργίας, Καλαμάτα Αγορίτσας και 
Δήμου Λαμπρινής, ως προς την νομική και ιστορική βάση αυτής και του 
αιτήματός  

2. καθώς και την παροχή πληρεξουσιότητας – εντολής προς τη δικηγόρο 
Ευτυχία Νικολέτα Κατσούλη του Γεωργίου, δικηγόρο Αθηνών 
Α.Μ.Δ.Σ.Σ.Α  30455, κάτοικο Αθηνών οδός Αρχίνου αρ. 8, προκειμένου 
να παραστεί και να δηλώσει στο αρμόδιο Δικαστήριο κατά τη δικάσιμο 
της 13/05/2021 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, ή κατόπιν 
επαναφοράς της συζήτησης της ανωτέρω αγωγής με κλήση ή κατόπιν 
παραιτήσεως της ως άνω αγωγής με νέα όμοια κατ’ ιστορική και νομική 
αιτία αγωγή, ότι ο Δήμος μας αποδέχεται κατ’ άρθρο 298 Κ.Πολ.Δ. σε 
συνδυασμό με το άρθρο 297 Κ.Πολ.Δ., εν συνόλω την ως άνω αγωγή 
στην νομική και ιστορική βάση αυτής καθώς και το αιτητικό της.  

 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Αφού άκουσε τον  Πρόεδρο ,  έλαβε υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου ,την 
σχετική νομοθεσία, μετά από διαλογική συζήτηση των μελών του η οποία 
καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά , 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την αποδοχή κατ’ άρθρο 298 Κ.Πολ.Δ της από 15.05.2019 αγωγής (ΓΑΚ 
48018/2019) των εργαζομένων: Φιλιοπούλου Βιργινίας, Βαφέα Τατιάνας, 
Μπούτιβα Λαμπρινής, Απέργη Χριστίνας- Αννέζας, Τριβλή Αικατερίνης, 
Δρακοπούλου Ανδριάνας, Μαρούλη Ελένης, Μπληζιώτη Βιολέττας, 
Νασιώκα Ιωάννας, Τομαδάκη Ζαφειρούλας, Ζώη Βασιλικής, Κουζέλη 
Γεωργίας, Παπαϊωάννου Ιωάννας, Σπυροπούλου Αλεξάνδρας, 
Κουτσιούκη Γεωργίας, Τρακόση Σοφίας, Φωτοπούλου Ελένης, Χατζή 
Ευαγγελίας, Τσαλαματά  Ειρήνης, Μακρή Γεωργίας, Δασκάλου Μαρίας, 
Καρυανού Δήμητρας, Κανέλλου Γεωργίας, Καλαμάτα Αγορίτσας και 
Δήμου Λαμπρινής, ως προς την νομική και ιστορική βάση αυτής και του 
αιτήματός  

2. Την παροχή πληρεξουσιότητας – εντολής προς τη δικηγόρο Ευτυχία 
Νικολέτα Κατσούλη του Γεωργίου, δικηγόρο Αθηνών Α.Μ.Δ.Σ.Σ.Α  
30455, κάτοικο Αθηνών οδός Αρχίνου αρ. 8, προκειμένου να παραστεί 
και να δηλώσει στο αρμόδιο Δικαστήριο κατά τη δικάσιμο της 13/05/2021 
ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, ή κατόπιν επαναφοράς της 
συζήτησης της ανωτέρω αγωγής με κλήση ή κατόπιν παραιτήσεως της 
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ως άνω αγωγής με νέα όμοια κατ’ ιστορική και νομική αιτία αγωγή, ότι ο 
Δήμος μας αποδέχεται κατ’ άρθρο 298 Κ.Πολ.Δ. σε συνδυασμό με το 
άρθρο 297 Κ.Πολ.Δ., εν συνόλω την ως άνω αγωγή στην νομική και 
ιστορική βάση αυτής καθώς και το αιτητικό της.  

 

 

 

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που 
έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς 
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) Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος 12) Κατσαρέλλης Νικόδημος 
13) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 14) Αραχωβίτη Μαρία 15) Πλυτάς 
Ευάγγελος  16) Κατημερτζής Γεώργιος 17) Γραφίδου Γεσθημανή  18) 
Ζαρκαδούλας Νικόλαος  19) Καρατζάς Ανδρέας , 20)Αναγνωστάκης 
Κωνσταντίνος  21) Παρασκευά Δέσποινα  22) Παραγυιού Άννα 23) Κουφού 
Σταυρούλα 24) Αλεξόπουλος Σπυρίδων  25) Μιλτσακάκης Μιχάλης 26) 
Χατζησάββας Μηνάς 27) Καγιαμπάκη Ειρήνη 

 

 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  12/05/2021 

Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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