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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  11ης/2020  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 

  

Αρ. αποφάσεως : 174 
 

 ΘΕΜΑ: Έγκριση σύστασης δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Χαϊδαρίου, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 

 Σήμερα την  30η  του μήνα  Δεκεμβρίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα  14:00,  συνήλθε 

σε τακτική  (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 23904/24-12-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  24-12-2020, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό 

Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), 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)  το άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 

4019/20.09.2020)  τις  υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα 

του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική –με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr - συνεδρίαση. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  τριάντα ένα  (31) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς:  

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Δ. Αλεξάκης  

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης  Απών 

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα   21. Η. Βαρυτιμιάδης  30. Ε. Τοκατλίδη   

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  

Απούσα 

22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης 32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος  33. Α. Γκανά-Ρηγάκη   

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος    

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Α. Βίτσα    

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α. Γερολυμάτος  
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Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Μεταβολές:  
-Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των  εξής 

θεμάτων  ως κατεπείγοντα  1. Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν  αιτήματος της δημοτικής παράταξης (Πολίτες σε Δράση). 2. 

Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν  αιτήματος της δημοτικής παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά). 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί 

αιτήματος της δημοτικής παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση Χαϊδαρίου) Το Δημοτικό Συμβούλιο – ομόφωνα- εγκρίνει: την 

ένταξη του 1
ου

 ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του ως 18
ο
 (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης, εγκρίνει-κατά πλειοψηφία-

την ένταξη του 2
ου

 ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του ως 19
ο
 (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης και εγκρίνει κατά 

πλειοψηφία -την ένταξη του  3
ο
 ΕΗΔ και τη συζήτησή του ως 1

ο
  (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

-Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται ομόφωνα το 3
ο
 (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις: 
- Η Δημοτική Σύμβουλος κ.  Ε. Τοκατλίδη αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη μετά την ψήφιση του 7

ου
 (πλέον) θέματος της 

ημερήσιας διάταξης.  

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Κοντογιάννη, προσήλθε – συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη,  κατά την έναρξη συζήτησης  του 

17
ουυ

 (πλέον) θέματος  της ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 4
ο
  (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του 

Σώματος  (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) το από 16-12-2020  έγγραφο της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού & 

Διοικητικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

 

Έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)  «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων». 

3. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΕΚ 608/Β΄/15-03-2013) όπως τροποποιήθηκε  (ΦΕΚ 603/Β΄/26-2-2019) και 

ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/2002) «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις 

δικαστικές αποφάσεις». 

5. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 3
ης

 Συνεδρίασης της 17
ης

 Φεβρουαρίου 2010. 

6. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/47/οικ.18325/5-7-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:7ΑΦΤ465ΦΘΕ-ΡΞΑ), περί εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες 

διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 94/Α΄/27.5.2016) - Ρυθμίσεις θεμάτων προσλήψεων προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων 

δικαστικών αποφάσεων.   

7. Την υπ’ αριθμ. 242/2018 (ΑΔΑ:ΩΓΓ6ΩΗ3-ΗΟΤ) ομόφωνη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου, με 

θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη Γ.Α.Κ. 29519/Ε.Α.Κ.998/2018 αγωγή των εργαζομένων του Δήμου 

Χαϊδαρίου», με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε ομόφωνα δεκτή την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24105/30-11-2018 

αίτηση των εναγόντων  και αποδέχτηκε εν συνόλω την αγωγή τους κατά την ιστορική και νομική της βάση σύμφωνα με 

το άρθρο 298 του Κ.Πολ.Δ., σε συνδυασμό με το άρθρο 297 Κ.Πολ.Δ. 

8. Την υπ’ αριθμ. 320/2020 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών 

Διαφορών - Εργατικές Διαφορές), με την οποία: 

α) έγινε δεκτή η αγωγή των εναγουσών κ.κ. 1) Κρυσταλλίας Μακρή του Ιωάννη και 2) Αμαλίας Λίνα του 

Δημητρίου,  

β) αναγνωρίζεται ότι οι διαδοχικές συμβάσεις των εναγουσών με τον εναγόμενο (Δήμος Χαϊδαρίου) συνιστούσαν 
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εξ αρχής μία ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και καθεμία από τις ενάγουσες συνδέεται με τον 

εναγόμενο με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. 

γ) υποχρεώνεται ο εναγόμενος να απασχολεί τις ενάγουσες σύμφωνα, με την ειδικότητα και στη θέση που ήδη 

απασχολούνταν αυτές πριν τη λήξη των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, να τους καταβάλει δε τις 

νόμιμες αποδοχές, σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα.  

9. Την υπ’ αριθμ. 79/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΖΜΩΗ3-Θ5Α) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:  «Λήψη 

απόφασης περί παραίτησης από ένδικα μέσα κατά της υπ’ αριθμ. 320/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών (αριθμ. πρωτ.: 10364/2020)», με την οποία εγκρίθηκε η παραίτηση από τα ένδικα μέσα κατά της υπ΄αριθμ 

320/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

10. Την υπ΄ αριθμ. 81/2020 (ΑΔΑ: 60Μ9ΩΗ3-ΦΣΨ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: «Λήψη απόφασης 

περί παραίτησης από ένδικα μέσα κατά της υπ’ αριθμ. 320/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(αριθμ. πρωτ.: 10364/2020)», με την οποία εγκρίθηκε η παραίτηση από τα ένδικα μέσα κατά της υπ’ αρίθμ. 320/2020 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  

11. Το υπ΄ αριθμ. 7264/8-10-2020 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 

βρέθηκαν τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα κατά της υπ΄ αριθμ.  320/2020   απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών.  

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  

Την σύσταση δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον 

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ως 

ακολούθως:  

  

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΜΑΚΡΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

(ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ) 

2 ΑΜΑΛΙΑ ΛΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ 

 

Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.  

 

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί μηνιαία δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 

3.227,61 στον προϋπολογισμό του Δήμου Χαϊδαρίου οικονομικού έτους 2020 σε βάρος των Κ.Α. 15.6021 και 

15.6052.0001, ανάλογη δε δαπάνη θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους Κ.Α. των προϋπολογισμών των επόμενων 

οικονομικών ετών.  

 

Η παρούσα θα διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, προκειμένου να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

Εν συνεχεία  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,  απηύθυνε το λόγο στους Επικεφαλής των παρατάξεων και στους 

συμμετέχοντες δημοτικούς συμβούλους για να τοποθετηθούν επί του θέματος.   

Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται 

πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 

 

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Σώματος να αποφασίσουν σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη: 

τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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το από 16-12-2020  έγγραφο της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών, 

τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και των συμμετεχόντων  δημοτικών συμβούλων,  

 

Συνεπώς επί  συμμετεχόντων (31) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (31) ψηφισάντων, το  Δημοτικό Συμβούλιο,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα 
 

Τη σύσταση δύο (2)προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ως 

ακολούθως:   

 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΜΑΚΡΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

(ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ) 

2 ΑΜΑΛΙΑ ΛΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ 

 

Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.  

 

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί μηνιαία δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 

3.227,61 στον προϋπολογισμό του Δήμου Χαϊδαρίου οικονομικού έτους 2020 σε βάρος των Κ.Α. 15.6021 και 

15.6052.0001, ανάλογη δε δαπάνη θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους Κ.Α. των προϋπολογισμών των επόμενων 

οικονομικών ετών.  

 

Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, προκειμένου να δημοσιευθεί στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  31-12-2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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