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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
20Η Συνεδρίαση 31-05-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 93/2022
ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την παροχή συναίνεσης για τη
συνομολόγηση της ιστορικής βάσης της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων και
προσωρινής διαταγής και την προσωρινή αποδοχή της εργασίας εργαζομένων
καθαριότητας, οι οποίοι έχουν προσφύγει ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών
Δικαστηρίων, με αίτημα να αναγνωριστεί ότι οι ορισμένου χρόνου συμβάσεις τους
αποτελούν ενιαίες συμβάσεις αορίστου χρόνου, καθώς και εισαγωγής του ζητήματος
στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι έχει ευρύτερες δημοσιονομικές συνέπειες για τον Δήμο

Πρακτικό της με αριθμό 20ης/2022 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία θα διεξαχθεί την 31η του μηνός ΜΑΙΟΥ
έτους 2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08:00 π. μ. στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την
υπ’ αριθμ. πρωτ.10216/30-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση
επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης
Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης
του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης
του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του ΔημάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
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2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Παραγυιού Άννα
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα
του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.: 10215/30-05-2022 εισήγηση του Δημάρχου
κ. Βοσκόπουλου Χρήστου η οποία έχει ως εξής :

Η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να λάβει απόφαση αναφορικά με το ζήτημα που αφορά
στη λήψη απόφασης σχετικά με την παροχή συναίνεσης για τη συνομολόγηση της
ιστορικής βάσης της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινής διαταγής και την
προσωρινή αποδοχή της εργασίας, με την καταβολή των νομίμων αποδοχών, μέχρι την
έκδοση απόφασης επί της κατωτέρω αναφερομένης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με
αίτημα τη χορήγηση προσωρινής διαταγής εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου
χρόνου στον τομέα της καθαριότητας.
Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι, ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ον. πατρός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, κάτοικος ΚΕΡΑΣΙΑΣ 41 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 133604141,
ΔΕΛΗΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ον. πατρός ΕΥΘΥΜΙΟΣ, κάτοικος ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 8
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ με ΑΦΜ 125863777, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ον. πατρός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κάτοικος Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 96 ΖΩΓΡΑΦΟΥ με ΑΦΜ 079274440,
ΞΑΦΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, κάτοικος
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 25 ΖΩΓΡΑΦΟΥ με ΑΦΜ 150008783, ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ον.
πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, κάτοικος ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 69-71 ΑΘΗΝΑ με ΑΦΜ 141541790,
έχουν ασκήσει την από 26/05/2022 και με ακδ. 5583/2022 αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ», με την οποία ζητούν
να υποχρεωθεί ο Δήμος να αποδέχεται προσωρινά την προσηκόντως προσφερόμενη
εργασία τους στα καθήκοντα και στη θέση όπου εργάζονταν κατά την τελευταία ημέρα
απασχόλησής τους, καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την έκδοση
τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής τους καθώς επίσης να εκδοθεί
προσωρινή διαταγή αποδοχής της εργασίας τους και καταβολής των νόμιμων
αποδοχών τους από τον Δήμο μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί της ως άνω αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων. Ημερομηνία συζήτησης της προσωρινής διαταγής ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ορίστηκε η 09/06/2022.
Ήδη οι ανω αιτουντες, με την υπ΄αρ. πρωτοκόλλου10214) αίτησή τους, ζήτησαν εκ
μέρους του Δήμου τη συναίνεσή του αναφορικά με το αίτημα της ανωτέρω αίτησης.
Επειδή η Οικονομική Επιτροπή τελεί σε πλήρη γνώση της έλλειψης τακτικού
προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας. έλλειψη η οποία δυσχεραίνει την παροχή
της εν λόγω μείζονος σημασίας υπηρεσίας, Επίσης παραδέχεται πλήρως και
αναγνωρίζει ότι όλοι οι ως άνω εργαζόμενοι αναμφισβήτητα καλύπτουν πάγιες και
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διαρκείς ανάγκες, προσφέροντας την εργασία τους με ζήλο και απόλυτη επιτυχία προς
όφελος του γενικού συμφέροντος και 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
(α) Την παροχή συναίνεσης για τη συνομολόγηση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων
και προσωρινής διαταγής, αναφορικά με το ότι οι ανωτέρω εργαζόμενοι καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου,
(β) Τη συναίνεση για την προσωρινή αποδοχή των υπηρεσιών τους και την καταβολή
των νομίμων αποδοχών τους, έως την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου
επί της ανωτέρω αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων και
(γ) 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 τόσο
κατά τη δικάσιμο της προσωρινής διαταγήςή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή
σε οποιαδήποτε δικάσιμο οριστεί κατόπιν ματαίωσης και επαναφοράς της αίτησης με
κλήση, όσο και κατά την ορισθείσα από το Δικαστήριο ημερομηνία συζήτησης της
αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων τα ανωτέρω υπό στοιχεία «α» και «β».
(δ) Την παραπομπή της υπόθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς έχει ευρύτερες
δημοσιονομικές συνέπειες για τον Δήμο μας.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη :




Την εισήγηση του Δημάρχου
Την υπ. άριθμ. :10214/30-05-2022 αίτηση τους
Την σχετική νομοθεσία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(α) Την παροχή συναίνεσης για τη συνομολόγηση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων
και προσωρινής διαταγής, αναφορικά με το ότι οι ανωτέρω εργαζόμενοι καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου,
(β) Τη συναίνεση για την προσωρινή αποδοχή των υπηρεσιών τους και την καταβολή
των νομίμων αποδοχών τους, έως την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου
επί της ανωτέρω αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων και
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(γ) 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 τόσο
κατά τη δικάσιμο της προσωρινής διαταγήςή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή
σε οποιαδήποτε δικάσιμο οριστεί κατόπιν ματαίωσης και επαναφοράς της αίτησης με
κλήση, όσο και κατά την ορισθείσα από το Δικαστήριο ημερομηνία συζήτησης της
αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων τα ανωτέρω υπό στοιχεία «α» και «β».
(δ) Την παραπομπή της υπόθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς έχει ευρύτερες
δημοσιονομικές συνέπειες για τον Δήμο μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 93/2022
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Παραγυιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή
31/05/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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