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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                     52η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                           την 23.11.2021 

                                          (Αριθμ. Πρωτ. 86157/24.11.2021) 

 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 23η  Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 

09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ.  85204/19.11.2021 πρόσκληση του Δημάρχου ως 

Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της 

Οικονομικής  Επιτροπής στις 19.11.2021 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με 

το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το 

άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  

β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 

75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης 

του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  

εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και 

λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης 

της πανδημίας». 

       Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                    Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ               Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                                    «    « 

4. KOYKOΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                          «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                      «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ                       

1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                 Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                                       «    « 

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                                       «    « 

        ΑΠΟΦΑΣΗ –429– 

      Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

11ο θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της αγωγής των 

Κων/νας Λυκογιάννη κ.λ.π.  η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 

7η -12-2021, ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή συζήτηση. 
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Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 85045/19.11.2021 σχετικό έγγραφο της 

Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Εισήγηση- Γνωμοδότηση  

Στις 7 Δεκεμβρίου 2021 συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά από 

αναβολή, η από 4-9-2019 και με Γ.Α.Κ. 76253/2019, Ε.Α.Κ. 1972/2019 αγωγή των Κων/νας 

Λυκογιάννη κ.λ.π. (σύνολο 60 εναγόντων), εργαζόμενοι που απασχολούνται στους Βρεφονηπιακούς 

Σταθμούς του Δήμου Ιλίου εκ των οποίων: 

A. (21) εργαζόμενοι απασχολούνται με την ειδικότητα ως ΤΕ Νηπιοβρεφοκόμοι.  

B. (17) εργαζόμενοι απασχολούνται με την ειδικότητα ως Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων – 

Παιδικόμων. 

Γ.  (18) εργαζόμενοι απασχολούνται ως εργάτες καθαριότητας και άσκηση πάσης φύσεως 

βοηθητικών καθηκόντων στους χώρους και τις εγκαταστάσεις των δημοτικών παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου, καθώς και στη συμμετοχή  στη διαδικασία προετοιμασίας 

γευμάτων στους λειτουργούντες δημοτικούς σταθμούς νήπια και βρέβη.  

Δ. (4) εργαζόμενοι με την ειδικότητα Βοηθών Μάγειρα.  

Η πιο πάνω αγωγή έχει ως αίτημα να αναγνωριστεί ότι οι διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου των ως άνω εργαζομένων συνιστούν εξ αρχής συμβάσεις  εξαρτημένης εργασίας 

αορίστου χρόνου, συνδέονται με τον Δήμο Ιλίου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου 

χρόνου και να υποχρεωθεί ο Δήμος Ιλίου αν τους απασχολεί ως συνδεόμενους με συμβάσεις 

εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.  

Από το με αρ. πρωτ. 15333/3-3-21 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης του Δήμου Ιλίου 

προκύπτει ότι όλοι οι ενάγοντες απασχολούνται στη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του 

Δήμου Ιλίου στους κατά τόπους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς στο πλαίσιο 

υλοποίησης της δράσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής» από την ημερομηνία πρόσληψης του καθενός όπως αναγράφεται στην 

αγωγή τους. Οι αρχικές προσλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί με μοριοδότηση και σειρά 

κατάταξης, κατόπιν προκηρύξεων ΑΣΕΠ και οι εργαζόμενοι απασχολούνται έως και σήμερα με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, κατόπιν 

διαδοχικών ανανεώσεων των συμβάσεων τους σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται σε 

αυτές. Η ανανέωση γίνεται τον Σεπτέμβριο εκάστου έτους, υπό την προϋπόθεση της 

επαναλαμβανόμενης ετήσιας ένταξης του Δήμου Ιλίου στον ενδεικτικό και μη εξαντλητικό 

κατάλογο Φορέων που εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της 

ανωτέρω δράσης έπειτα από Ανακοίνωση – Πρόσκληση της «Ε.Ε.Τ.Α.Α.», σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4314 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
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Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Ιλίου είναι στο σύνολό τους δώδεκα εκ των 

οποίων πέντε φιλοξενούν βρέφη και νήπια και οι επτά μόνο νήπια.  

H Οικονομική Επιτροπή 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 παρ. 1 περ. ιγ.  

Δύναται να αποφασίσει:  

Α) για την αποδοχή ή μη της αγωγής η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών την 7-12-2021 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή συζήτηση. 

Β) Εξουσιοδοτεί τον Δικηγόρο του Δήμου Ιλίου Χαράλαμπο ΜΙΧΑΛΗ με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 15830 να 

δηλώσει την παρούσα απόφαση στο Δικαστήριο.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                                                      Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

                                                           Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Την αποδοχή κατ’ άρθρο 298 Κ.Πολ.Δ της από 04-09-2019 αγωγής (ΓΑΚ 76253/2019, ΕΑΚ 

1972/2019) των Λυκογιάννη Κωνσταντίνα κ.λ.π. (Συν. 60) κατά του Δήμου Ιλίου, ως προς την 

νομική και ιστορική βάση αυτής και του αιτήματός της και την παροχή πληρεξουσιότητας – εντολής 

στον δικηγόρο του Δήμου Ιλίου Χαράλαμπο ΜΙΧΑΛΗ του Ευμορφόπουλου με Α.Μ.Δ.Σ.Α 

15830 να παραστεί και να δηλώσει στο Δικαστήριο κατά τη δικάσιμο της 7-12-2021 ή σε 

οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, ή κατόπιν κλήσεως προσδιορισμού δικασίμου ή επαναφοράς  

αυτής με οποιονδήποτε τρόπο (κατόπιν ματαίωσης ή απόσυρσης της υπόθεσης), ότι το νομικό μας 

πρόσωπο 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. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                      Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,          

Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,  

Βέργος Ι. 

           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ        
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