
 
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑΑΔΑ: 6741Ω62-Λ2Ζ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 
ΓΖΜΟ ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ                                                                                             
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ                                                                                                                                              
ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦ: 149 / 2022 
 

Απόζπαζκα από ηο πραθηηθό ηες 15ες (ηαθηηθής)  ζσλεδρίαζες ηοσ Γεκοηηθού 
σκβοσιίοσ, έηοσς 2022 

 

ΘΔΜΑ:   Λήυε απόθαζες επί ηες κε αρηζκό θαηάζεζες: 40342/2022 αίηεζες  
Αζθαιηζηηθώλ Μέηρφλ, ποσ έτοσλ αζθήζεη οη εργαδόκελοη Μαρίλα  
Σζηηζίθοσ, Λάκπρος Εαγγαλάς,  θ.ιπ. (ζύλοιο 6) 
 

ηνπο Αγίνπο Αλαξγύξνπο, ζήκεξα  ζηηο 20 Ηνπιίνπ 2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα: 
18:00, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ζπλήιζε 
ζεηαθηηθή ζπλεδξίαζε (κεηθηή, δει.δηα δώζεο θαη ηαπηόρξνλα κε ηειεδηάζθεςε) ζην 
Γεκνηηθό θαηάζηεκα θαη  ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ύζηεξα 
από ηελ κε αξηζκό πξση. 16016 / 15-7-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  θ. Αλαζηάζηνπ Αζαλαζόπνπινπ,   ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4940 /2022 
(Α΄ 112), άξζξν 48, θαη ζύκθσλα  κε ηελαξ. 380 Δγθύθιην θαη αξ.πξση. 
39456/15.06.2022 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 

 
Παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Γεσξγίνπ-ηαύξνπ Σζίξκπα, θαη παξόληνο ηνπ ππαιιήινπ 
ηνπ Γήκνπ θ. Αλδξέα Πεηνύζε, δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.. πσο ππήξρε 
λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ζαξάληα έλα (41) κειώλ, παξαβξέζεθαλ ζηε 
ζπλεδξίαζε ηα  ηξηάληα (30) κέιε θαη απόληα ηα έληεθα (11) κέιε,  νλνκαζηηθά νη : 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 
ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΗΟ 

(Πρόεδρος Γ..) 
1.ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ 

ΝΣΑΟΤΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 2.  ΜΑΝΑΡΑ ΣΑΜΑΣΗΟ 
ΒΑΒΛΑΓΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 3.   ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 
ΚΟΣΗΝΖ ΠΤΡΟ 4.   ΓΖΜΟΚΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 
ΣΡΗΓΚΑ ΝΗΚΖ 5.   ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ 

ΕΑΛΑΚΟΤΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 6.ΝΗΚΑ ΓΔΩΡΓΗΑ 

ΚΑΪΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 7.   ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ 8.   ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΔΡΗΚΛΖ 

ΓΑΝΑΚΟ ΣΔΦΑΝΟ 9.   ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΥΑΡΗΕΑΝΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 

ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 10. ΓΗΑΝΝΗΡΖ ΩΣΖΡΗΟ 
ΜΑΞΟΤΡΑ ΘΔΟΓΩΡΟ 11.ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ  

ΓΖΜΑΚΟ ΓΗΟΝΤΗΟ  

ΚΑΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ ΩΣΖΡΗΟ  

ΓΖΜΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
 

 

ΠΑΣΟΤΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  

ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  

ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ  

ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ  

ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ  



ΒΑΡΛΑ ΓΔΩΡΓΗΟ  

ΚΑΡΑΒΗΓΑ ΜΗΥΑΖΛ  

ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ  

ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ  

ΠΟΣΖ ΕΖΖ  

ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

θ. Γεσξγίνπ – ηαύξνπ Σζίξκπα ΜΑΝΣΑΦΟΤΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

ΡΔΠΠΑ ΗΩΑΝΝΖ 

ΣΔΛΔΚΑ ΜΗΥΑΖΛ 

ΣΑΘΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ  

  

Σηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη ν Πξόεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ.  Κακαηεξνύ θ.  Κωλ/λνο Γξόζνο,  θαη ε 
Αληηπξόεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ. Αγίωλ Αλαξγύξωλ θ. Αγγέιε Αλαζηαζία. 
Πξώηα ζπδεηήζεθε ην κνλαδηθό εθηόο εκεξ. Γηάηαμεο θαη ακέζωο κεηά ην 9ν ζέκα ηεο εκεξ. Γηάηαμεο 
 

 
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 15εο (ηαθηηθήο) ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ Αγίσλ Αλαξγύξσλ – Κακαηεξνύ έηνπο 2022 θαη εηζεγήζεθε ηε ζπδήηεζε ηνπ κε 
αξηζ. 6  ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ αθνξά: 

Λήυε απόθαζες επί ηες κε αρηζκό θαηάζεζες: 40342/2022 αίηεζες  
Αζθαιηζηηθώλ Μέηρφλ, ποσ έτοσλ αζθήζεη οη εργαδόκελοη Μαρίλα  
Σζηηζίθοσ, Λάκπρος Εαγγαλάς,  θ.ιπ. (ζύλοιο 6) 
 

Ο θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο 
(αξ.πξση. 15330/7-7-2022),  ε νπνία αλαγξάθεη ηα εμήο : 
 
 Ζ Μαξίλα Τζηηζίθνπ ηνπ Φξήζηνπ, ν Λάκπξνο Εαγγαλάο ηνπ Κωλ/λνπ, ν Νθόιανο 

Μάιιεο ηνπ Σηαύξνπ, ε Γεωξγία Τζνύθα ηνπ Φωηίνπ, ν Δπγέληνο Βαζίινο ηνπ Κωλ/λνπ θαη 

ν Κωλζηαληίλνο Σαξξεδάθεο ηνπ Αλαζηαζίνπ, εξγαδόκελνη ζην Γήκν Αγίωλ Αλαξγύξωλ – 

Κακαηεξνύ, απαζρνινύληαη ζηελ Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο – ζην Τκήκα Καζαξηόηεηαο ωο 

ΥΔ εξγάηεο θαζαξηόηεηαο, ζε εθηέιεζε ηεο από 18/05/2022 ρνξήγεζεο πξνζωξηλήο 

δηαηαγήο ηεο Πξνέδξνπ Υπεξεζίαο ηνπ Μνλνκεινύο Πξωηνδηθείνπ Αζελώλ. 

Οη αλωηέξω εξγαδόκελνη έρνπλ αζθήζεη ηελ από 20-04-2022 κε αξηζκό θαηάζεζεο 

40342/4383/2022 αίηεζε Αζθαιηζηηθώλ Μέηξωλ, ε νπνία ζπδεηείηαη ελώπηνλ ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξωηνδηθείνπ Αζελώλ εμ αλαβνιήο ζηηο 11/10/2022, κε αίηεκα ηελ 

κεηαηξνπή ηωλ δηαδνρηθώλ ζπκβάζεωλ εξγαζίαο ηνπο νξηζκέλνπ ρξόλνπ,  ζε ανξίζηνπ 

ρξόλνπ. 

 Δηζεγνύκαη όπωο ην Γεκνηηθό ζαο Σπκβνύιην, απνθαλζεί γηα ηελ ζπλνκνιόγεζε 

θαη ηελ απνδνρή ηνπ ηζηνξηθνύ θαη ηνπ λνκηθνύ πεξηερνκέλνπ ηεο ωο άλω αίηεζεο 



Αζθαιηζηηθώλ Μέηξωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ. Με δεδνκέλν όηη νη ωο άλω εξγαδόκελνη 

απαζρνινύληαη ζην Γήκν κε άξηζηε απόδνζε, θαιύπηνπλ κε ηελ εξγαζία ηνπο ηηο 

πγεηνλνκηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, πιένλ ηνπ όηη είλαη άθξωο απαξαίηεηνη θαη ηπρόλ 

απνκάθξπλζή ηνπο ζα δεκηνπξγήζεη αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία 

ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηωλ δεκνηώλ . 

Να εμνπζηνδνηεζεί ν Γήκαξρνο ή ν λόκηκνο αλαπιεξωηήο ηνπ γηα θάζε λόκηκε ελέξγεηα γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο ωο άλω απόθαζεο. 

 
 ηε ζσλέτεηα ο θ. Πρόεδρος, πρόηεηλε ζηο ώκα λα αποθαζίζεη ζτεηηθά. 
 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξό ηνπ θαη έιαβε ππόςε ηνπ ηε ζρεηηθή 
εηζήγεζε,  θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/18 , 
 
    Αποθάζηζε οκόθφλα 
 

 Δγθξίλεηηελ ζπλνκνιόγεζε θαη ηελ απνδνρή ηνπ ηζηνξηθνύ θαη ηνπ λνκηθνύ 
πεξηερνκέλνπ ηεο αίηεζεο (κε αξηζκό θαηάζεζεο 40342/4383/20-4-2022) Αζθαιηζηηθώλ 
Μέηξσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ καο (Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο – ζην Σκήκα 
Καζαξηόηεηαο σο ΤΔ εξγάηεο θαζαξηόηεηαο),   Μαξίλαο Σζηηζίθνπ ηνπ Υξήζηνπ,  Λάκπξνπ 
Εαγγαλά ηνπ Κσλ/λνπ,  Νθόιανπ Μάιιε ηνπ ηαύξνπ,  Γεσξγίαο Σζνύθα ηνπ Φσηίνπ,  
Δπγέληνπ Βαζίινπ ηνπ Κσλ/λνπ θαη  Κσλζηαληίλνπ αξξεδάθε ηνπ Αλαζηαζίνπ, γηα 
κεηαηροπή ηφλ δηαδοτηθώλ ζσκβάζεφλ εργαζίας ηοσς ορηζκέλοσ τρόλοσ,  ζε 
αορίζηοσ τρόλοσ. 
 Δίλαη δεδνκέλν όηη νη σο άλσ εξγαδόκελνη απαζρνινύληαη ζην Γήκν κε άξηζηε 
απόδνζε, θαιύπηνπλ κε ηελ εξγαζία ηνπο ηηο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, πιένλ ηνπ 
όηη είλαη άθξσο απαξαίηεηνη θαη ηπρόλ απνκάθξπλζή ηνπο ζα δεκηνπξγήζεη αλππέξβιεηεο 
δπζθνιίεο ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δεκνηώλ . 
 
 Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ.Γήκαξρν ή ην λόκηκν αλαπιεξσηή ηνπ γηα θάζε λόκηκε 
ελέξγεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο σο άλσ απόθαζεο. 
 
 
 

     ηνλ θ.  Γήκαξρν αλαζέηεη ηηο παξαπέξα ελέξγεηεο.                                  

ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ                     ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΟΤ Γ.. 

 

ΑΝΑΣΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

   


