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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    36η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                     την 22.07.2022 

              (Αριθμ. πρωτ.: 55689/22.07.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 22η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 53885/18.07.2022 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 18.07.2022 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα 

με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022. 

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. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.     «      « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.       Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                   «      « 

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                          «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

      ΑΠΟΦΑΣΗ –260–  

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

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3 του Ν. 3852/2010, που αφορά 

την λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, το θέμα θεωρείται 

κατεπείγον διότι έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 27.07.2022 η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 

εργαζομένων του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 53693/18.07.2022 σχετικό έγγραφο 

εργαζομένων του Δήμου, με το οποίο αναφέρεται ότι έχουν ασκήσει την από 19.04.2022 και υπό 

στοιχεία κατάθεσης 36249/2022 αίτησή τους για ασφαλιστικά μέτρα με αίτημα χορήγησης 

προσωρινής διαταγής κατά του ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ, η οποία συζητείται 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την προσδιορισμένη δικάσιμο τη 27 Ιουλίου 

2022, ημέρα Τετάρτη, με την οποία ζητούν να αναγνωρισθεί ότι ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός 
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της σχέσης εργασίας τους με το ως ΝΠΔΔ – ΟΤΑ είναι αυτός της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας 

αορίστου χρόνου, καθώς και να υποχρεωθεί το ΝΠΔΔ – ΟΤΑ να τους απασχολεί προσωρινά δυνάμει 

της ως άνω αναγνωρισθείσας σύμβασης καταβάλλοντας τους τις νόμιμες αποδοχές.  

     Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

             Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,     

                                              Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του 

Ν. 3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018. 

Β. Εγκρίνει: 

1. Την αποδοχή της από 19.04.2022 και υπό στοιχεία κατάθεσης 36249/2022 αίτησης 

εργαζομένων του Δήμου, για ασφαλιστικά μέτρα με αίτημα χορήγησης προσωρινής 

διαταγής κατά του ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ, η οποία συζητείται 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την προσδιορισμένη δικάσιμο τη 27 

Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη, με την οποία ζητούν να αναγνωρισθεί ότι ο ορθός νομικός 

χαρακτηρισμός της σχέσης εργασίας τους με το ως ΝΠΔΔ – ΟΤΑ είναι αυτός της σύμβασης 

εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και να υποχρεωθεί το ΝΠΔΔ – ΟΤΑ  να τους 

απασχολεί προσωρινά δυνάμει της ως άνω αναγνωρισθείσας σύμβασης καταβάλλοντας τους 

τις νόμιμες αποδοχές.  

2. Την παροχή πληρεξουσιότητας – εντολής στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Ιλίου κ. 

Μιχάλη Χαράλαμπου να παραστεί και να δηλώσει στο Δικαστήριο κατά τη δικάσιμο της 

27.07.2022 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο ότι ο Δήμος μας αποδέχεται εν 

συνόλω την από 19.04.2022 και με αριθμό 36249/2022 αίτηση των εργαζομένων και να 

αναγνωρισθεί ότι ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός της σχέσης εργασίας τους με το ως ΝΠΔΔ 

– ΟΤΑ είναι αυτός της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και να 

υποχρεωθεί το ΝΠΔΔ – ΟΤΑ να τους απασχολεί προσωρινά δυνάμει της ως άνω 

αναγνωρισθείσας σύμβασης καταβάλλοντας τους τις νόμιμες αποδοχές. 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                          Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,  

                         Μαρκόπουλος Φ.,  Βέργος Ι.,    

                                        Γαλούνης Δ.  

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                              
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