
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    52η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                       την 01.11.2022 

                 (Αριθ. πρωτ.: 79808/01.11.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 1η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 79068/27.10.2022 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 27.10.2022 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. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, 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 –389– 

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

το 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη λήψη απόφασης για παράσταση σε Δικαστήριο, 

ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου και παροχή εντολής αποδοχής της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων 

των Σοφίας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ κλπ συν. 5 (ΓΑΚ 36249/2022, 4016/2022). 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 78814/26.10.2022 σχετικό έγγραφο της 

Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Στις 26 Οκτωβρίου 2022 συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η με Γ.Α.Κ 

36249/2022, Ε.Α.Κ. 4016/2022 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των Σοφίας Καραγιάννη  κ.λ.π. και 

ειδικότερα:  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΑΔΑ: 6ΖΣ4ΩΕΒ-3ΒΣ



Σχετικά με την Γ.Α.Κ. 36249/2022  και Ε.Α.Κ. 4016/2022 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των Σοφίας 

Καραγιάννη κ.λ.π.  (συν. 5) που έχει ασκηθεί ενώπιον του Μον. Πρωτ. Αθηνών η συζήτηση της οποίας 

έχει προσδιοριστεί για να συζητηθεί την 26.10.2022 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, με την 

οποία ζητείται ο καθ’ ού να αποδέχεται προσωρινά την προσφερόμενη και με τον προσήκοντα τρόπο 

εργασία καθενός και καθεμίας εκ των αιτούντων από την λήξη της τελευταίας σύμβασης εκάστου εξ 

αυτών και εφεξής καταβάλλοντας τους τις νόμιμες αποδοχές ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας 

τους, έχω να αναφέρω τα ακόλουθα: 

Όπως γνωρίζετε, λόγω των διαδοχικών συνταξιοδοτήσεων, μετατάξεων, μετακινήσεων μονίμων και 

ΙΔΑΧ υπαλλήλων του Δήμου μας, διαρκώς αποδυναμώνεται η υπηρεσία μας, με αποτέλεσμα 

εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίοι απασχολούνται επί σειρά ετών, είναι πολύ 

σημαντικό να επιτυγχάνεται δικαστικά η παραμονή τους στο Δήμο, καθώς πέραν του ότι καλύπτουν 

πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι προσωπικό έμπειρό, γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της εργασίας που 

έχουν αναλάβει. Οι ως άνω, απασχολούμενοι, επί σειρά ετών στις υπηρεσίες μας, προσφέρουν την 

εργασία τους με ζήλο και απόλυτη επιτυχία προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και επομένως είναι 

αναμφίβολα προς το συμφέρον του Δήμου μας η εξασφάλιση μόνιμου προσωπικού με σταθερή σχέση 

εργασίας το οποίο θα μπορεί με τον τρόπο αυτό να προσφέρει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του στις 

υπηρεσίες καθαριότητας καθώς και στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου  μας έτσι ώστε να εκπληρώσει 

την αποστολή του προς όφελος των πολιτών. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω: 

Εισηγούμαι 

Την αποδοχή κατ’ άρθρο 298 Κ.Πολ.Δ της  με ΓΑΚ 36249/2022, ΕΑΚ 4016/2022  αίτησης ασφαλιστικών 

μέτρων των Σοφίας Καραγιάννη  κλπ. (συν. 5) που έχει ασκηθεί ενώπιον του Μον. Πρωτ. Αθηνών η 

συζήτηση της οποίας έχει προσδιοριστεί για να συζητηθεί την 26.10.2022 ή σε οποιαδήποτε μετ’ 

αναβολή δικάσιμο, ή οποιασδήποτε άλλης αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων ασκηθεί με όμοια ιστορική 

και νομική βάση από τους ίδιους ως άνω εργαζομένους (συν. 5) κατά του Δήμου μας, ως προς την 

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

εντολής στην δικηγόρο του Δήμου μας Χαράλαμπο ΜΙΧΑΛΗ του Ευμορφόπουλου (Α.Μ.Δ.Σ.Α 15830) να 

παραστεί και να δηλώσει στο Δικαστήριο κατά την ως άνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή 

δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε δικάσιμο που θα οριστεί κατόπιν ματαίωσης ή απόσυρσης και επαναφοράς 

της ως άνω Αίτησης Ασφ. Μέτρων με κλήση, ότι το νομικό μας πρόσωπο αποδέχεται κατ’ άρθρο 298 

Κ.Πολ.Δ. εν συνόλω την ως άνω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στην νομική και ιστορική βάση αυτής 

καθώς και το αιτητικό αυτής.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
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              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη παράσταση του Δικηγόρου του Δήμου Ιλίου Χαράλαμπου ΜΙΧΑΛΗ του Ευμορφόπουλου 

(Α.Μ.Δ.Σ.Α 15830)  στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 26-10-2022 στη συζήτηση της αιτήσεως 

 Ασφαλιστικών Μέτρων με Γ.Α.Κ. 36249/2022 και Ε.Α.Κ. 4016/2022 των Σοφίας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ κ.λ.π. 

(σύνολο 5) και τη δήλωση αποδοχή αυτής κατ’ άρθρο 298 Κ.Πολ.Δ. και ειδικότερα: 

Β. Την αποδοχή κατ’ άρθρο 298 Κ.Πολ.Δ της  με ΓΑΚ 36249/2022, ΕΑΚ 4016/2022  αίτησης ασφαλιστικών 

μέτρων των Σοφίας Καραγιάννη  κλπ. (συν. 5) που έχει ασκηθεί ενώπιον του Μον. Πρωτ. Αθηνών η 

συζήτηση της οποίας έχει προσδιοριστεί για να συζητηθεί την 26.10.2022 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή 

δικάσιμο, ή οποιασδήποτε άλλης αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων ασκηθεί με όμοια ιστορική και νομική 

βάση από τους ίδιους ως άνω εργαζομένους (συν. 5) κατά του Δήμου μας, ως προς την νομική και 

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

δικηγόρο του Δήμου μας Χαράλαμπο ΜΙΧΑΛΗ του Ευμορφόπουλου (Α.Μ.Δ.Σ.Α 15830) να παραστεί και να 

δηλώσει στο Δικαστήριο κατά την ως άνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή σε 

οποιαδήποτε δικάσιμο που θα οριστεί κατόπιν ματαίωσης ή απόσυρσης και επαναφοράς της ως άνω 

Αίτησης Ασφ. Μέτρων με κλήση, ότι το νομικό μας πρόσωπο αποδέχεται κατ’ άρθρο 298 Κ.Πολ.Δ. εν 

συνόλω την ως άνω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στην νομική και ιστορική βάση αυτής καθώς και το 

αιτητικό αυτής. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                      Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α.,  

                        Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                              Γαλούνης Δ.      
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