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Από το πρακτικό της με αριθ. 2ης/2021 Έκτακτης - δια περιφοράς- συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

Αρ. αποφάσεως : 21 
 

Θέμα: Άσκηση ή μη αίτησης αναστολής κατά της προσωρινής διάταξης της υπ’ αριθ. 1542/2020  

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Ειδική 
Εργατικά) με την οποία αναγνωρίστηκε ότι οι διαδοχικές συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου 

χρόνου εννέα εργαζομένων είναι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.    
 
 Σήμερα την 03η  του μήνα  Φεβρουαρίου, του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  με ώρα 
έναρξης στις 09:30 και  ώρα λήξης στις 11:30, συνήλθε σε έκτακτη - δια περιφοράς- συνεδρίαση η 

Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.:  2003/02-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, 

που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α)  του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του 

Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» β)  την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-

11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας 

στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 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»] 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. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) 

μελών συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα έξι (6) μέλη, ήτοι: 

 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)-  

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Απόστολος Θεοφίλης, Μιχάλης Σελέκος και  Άλκηστη Βίτσα- τακτικά μέλη.  

 

 

 

ΑΔΑ: Ω0ΕΘΩΗ3-ΘΕΣ



 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, μετά τη διαπίστωση της απαρτίας [μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε 

σύνολο (9) μελών συμμετείχαν (6) μέλη] και αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για  την αριθμ.: 2003/02-02-2021/ 2
ς
 έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση, 

εγκρίνουν ομόφωνα, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, τον κατεπείγον χαρακτήρα των συνολικά τριών (3) 

θεμάτων, όπως αναφέρονται  στην πρόσκληση της συνεδρίασης. 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- ενημέρωσε τα μέλη  για το 2
ο
 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν  του  από 01-02-2021 εισηγητικού  σημειώματος της Νομικής Υπηρεσίας, 

στο οποίο αναφέρονται τα εξής:: 

 

ΘΕΜΑ : Άσκηση ή μη αίτησης αναστολής κατά της προσωρινής διάταξης της υπ’ αριθ. 1542/2020  
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Ειδική 

Εργατικά) με την οποία αναγνωρίστηκε ότι οι διαδοχικές συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου 

χρόνου εννέα εργαζομένων είναι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.    

  

  Όπως γνωρίζετε, από την Οικονομική Επιτροπή αποφασίστηκε η άσκηση έφεσης  κατά της υπ’ αριθ. 

1542/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία έγινε δεκτή η από  30-9-2019 

και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 85365/2226/2019 αγωγή   των  1) ΑΣΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2) ΜΩΚΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ 3) ΜΟΡΦΙΑΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4) ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ–ΑΝΝΑΣ 5) ΜΕΝΥΧΤΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 6) ΚΟΚΑΒΕΣΗ ΡΙΤΣΑΡΝΤ – ΦΩΤΙΟΥ 7) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΕΤΑΣ 8) ΞΑΝΘΑΚΗ 

ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ και 9) ΝΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ , οι οποίοι εργάστηκαν στο Δήμο Χαϊδαρίου δυνάμει 

συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου . Σχετικά ελήφθη η υπ’ αριθ. 231/2020 με ΑΔΑ: 

ΨΒΡΝΩΗ3-ΦΥ6 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

Σε συνέχεια της άνω απόφασης ασκήσαμε την από 14-12-2020 και με αριθμό κατάθεσης 89896/7217/2020 

έφεση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών .  

 

Εν συνεχεία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραίτηση από την κατά τα ανωτέρω ασκηθείσα έφεση   

με την υπ’ αριθ. 177/30-12-2020 και με ΑΔΑ: 921ΓΩΗ3-ΒΣΩ απόφαση.  

 

Δεδομένης της ύπαρξης δύο αντιφατικών μεταξύ τους αποφάσεων ως προς το ίδιο ζήτημα και , λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι το καθ’ ύλη αρμόδιο όργανο να αποφασίζει την άσκηση ή μη όλων 

των ενδίκων μέσων και βοηθημάτων πλην όσων η αξία υπερβαίνει τις 60.000 € , σύμφωνα με το άρθρο 72 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ενόσω το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ιεραρχικά ανώτερο, δικαιούμενο να 

αποφασίζει επί όλων των θεμάτων , σύμφωνα με το άρθρο 93 του ΚΔΚ. πλην εκείνων για τα οποία είναι 

αρμόδιος ο Δήμαρχος ή η Δημαρχιακή (ήδη Οικονομική) Επιτροπή,  σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το 

Δημοτικό Συμβούλιο έχει επανειλημμένα λάβει ομοειδείς αποφάσεις,  εκτιμούμε ότι το ζήτημα θα πρέπει να 

επιλυθεί από το αρμόδιο να δικάσει την ασκηθείσα έφεση Δικαστήριο. 

Ήδη , οι ενάγοντες , υπέβαλαν την υπ’ αριθ. πρωτ. 1274/26-1-2020 αίτηση, η οποία ετέθη υπόψη μας, με την 

οποία ζητούν την άμεση εκτέλεση της εκκαλουμένης υπ΄αριθ. 1542/2020 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών την οποία το Δικαστήριο έχει κηρύξει προσωρινώς εκτελεστή.  

 

Το ένδικο μέσο με το οποίο δύναται να αντικρουστεί το προσωρινώς εκτελεστό μίας δικαστικής απόφασης 

είναι η αίτηση αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης . 

 

Κατόπιν αυτού, με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή 

περί άσκησης ή μη αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της ανωτέρω υπ’ αριθ. 1542/2020 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  

 

 

  

Χαϊδάρι, 1-2-2021 

  

Για τη Νομική Υπηρεσία   

  

Κατερίνα Πετροπούλου   

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω0ΕΘΩΗ3-ΘΕΣ



 

Ακολούθως  η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

-το  από 01-02-2021 εισηγητικό σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας, με θέμα: Άσκηση ή μη αίτησης αναστολής 

κατά της προσωρινής διάταξης της υπ’ αριθ. 1542/2020  απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Ειδική Εργατικά) 

-τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40  του Ν. 4735/2020, 

-την πρόταση (προφορική)του Προέδρου της Ο.Ε  κ. Γ. Αργυρόπουλου, περί άσκησης της αίτησης αναστολής 

εκτέλεσης κατά της υπ’ αριθ. 1542/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 

και 

κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων –  απαντήσεων, τα  οποία έχουν ως εξής:  Ο Πρόεδρος κ. 

Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα,  Ιωάννης 

Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης και Δήμητρα Δούμουρα, ψήφισαν υπέρ του θέματος.   

 

Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (6) μελών, σε σύνολο (6) ψηφισάντων] η Οικονομική Επιτροπή,  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την άσκηση της αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της υπ’ αριθ. 1542/2020 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

 

 

                                                                                              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  03-02-2021 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

ΑΔΑ: Ω0ΕΘΩΗ3-ΘΕΣ
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