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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 17ης/2014 Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθ. Απόφασης 150/2014  

                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
τον επικείµενο επανέλεγχο της 
µετατροπής συµβάσεων σε αορίστου 
χρόνου 

 
Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 10η του 
µήνα Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 20:30, ήλθε σε 
Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 16903/04-07-2014 έγγραφη 
πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι µε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 24. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΘΕΟΧΑΡΙ∆Η 
ΜΕΛΗ: ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ,  
ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΡΑΝΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, 
ΛΙΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΚΙΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ 
ΘΩΜΑΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, 
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ, ΓΚΟΤΣΗ - ΜΑΓΚΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ - ΠΑΥΛΙ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙ∆ΕΡΗΣ, 
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΥΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ, ∆ΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆ΑΜΙΓΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
 
Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας διάταξης συζήτησης αποχώρησε ο κ. Σ. 
Παρασκευόπουλος, κατά  τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. 
Ζανιδάκης και Θ. Βαρδουλάκης, πριν την ψήφιση του 1ου θέµατος αποχώρησαν οι κ.κ. Α. 
Βυτινάρου και Σ. Πετρόπουλος, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέµατος αποχώρησαν οι 
κ.κ. Ε. Ανδρεόπουλος και Κ. Καρατζά και πριν τη συζήτηση του 15ου θέµατος αποχώρησαν οι 
κ.κ. Σ. Μπράτιµου και Π. Αναστασιάδης. 
 
Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέµατος προσήλθε η κ. Α. Βυτινάρου. 
 
Μεταβολές: 
1. Πριν τη συζήτηση του 1ου θέµατος η Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ηµερησίας διάταξης 
συζήτηση των θεµάτων ως κατεπείγοντα: 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ 
αριθµ. 35/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση προσωρινής 
εκτροπής κυκλοφορίας της οδού Αισώπου και των κάθετων οδών Θέµιδος, ∆ιγ. Ακρίτα, Τήνου 
και Ησιόδου στο ∆ήµο Χαλανδρίου, για τις ανάγκες του χρηµατοδοτούµενου από Ε.Σ.Π.Α. 
έργου: ‘Ολοκλήρωση αποδεκτών για την αντιπληµµυρική προστασία λεκάνης απορροής ανάντι 
Αττικής Οδού στο Χαλάνδρι και τα Βριλήσσια’, υλοποιούµενο από την Περιφέρεια Αττικής, 2. 
Συζήτηση και λήψη απόφασης ένταξης ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν. 3801/2009 σύµφωνα µε 
την παρ. 1α του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 που έχουν βεβαιωθεί πριν από 1.1.2010, 
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3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπών απογραφής, 4. Συζήτηση και λήψη 
απόφασης για έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Έργα επισκευής και καθαρισµός φρεατίων 
όµβριων υδάτων», Α.Μ. 7/2013, προϋπολογισµού µελέτης 100.000,00 € µε Φ.Π.Α. & 5. 
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τον επικείµενο επανέλεγχο της µετατροπής 
συµβάσεων σε αορίστου χρόνου. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα εγκρίνει την ένταξη του 1ου & 5ου θέµατος, και κατά 
πλειοψηφία την ένταξη του 2ου, 3ου & 4ου θέµατος τα οποία και θα αποτελέσουν το 13ο, 14ο, 
15ο, 16ο & 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αντίστοιχα. 
Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κ. Καρατζά, Σ. Μπράτιµου και Π. Αναστασιάδης. 
2. Η Πρόεδρος πρότεινε το 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης να συζητηθεί και να ψηφιστεί ως 
1ο, το 1ο ως 2ο, το 2ο ως 3ο, το 3ο ως 4ο, το 4ο ως 5ο, το 5ο ως 6ο, το 6ο ως 7ο, το 7ο ως 8ο, το 8ο 
ως 9ο, το 9ο ως 10ο, το 10ο ως 11ο, το 11ο ως 12ο, το 12ο ως 13ο, το 13ο ως 14ο, το 14ο ως 15ο, 
το 15ο ως 16ο & το 16ο ως 17ο. 
 
Κληθέντες παρίστανται ο ∆ήµαρχος κ. Γεώργιος Κουράσης και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου 
κ. ∆ηµήτριος Κατσοπρίνης. 
Επίσης παρίστανται για τη συζήτηση του 1ου θέµατος η Πρόεδρος και µέλη του Συλλόγου 
εργαζοµένων του ∆ήµου καθώς και εργαζόµενοι του ∆ήµου. 
  
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της 
αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. 
Παναγιώτας Ζωγράφου, και επί του 1ου Θέµατος της ηµερήσιας διάταξης που αφορά στην 
συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τον επικείµενο επανέλεγχο της µετατροπής 
συµβάσεων σε αορίστου χρόνου έδωσε το λόγο στην Πρόεδρο και τα µέλη του Συλλόγου 
εργαζοµένων του ∆ήµου καθώς και στον ∆ήµαρχο και τους Αρχηγούς παρατάξεων του 
∆ηµοτικού Συµβούλου οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις τους σχετικά µε το θέµα. 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού 
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το 
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 
Οµόφωνα αποφασίζει 

 
Επειδή ο έλεγχος είναι προσχηµατικός, µε ασαφές νοµικό πλαίσιο, χωρίς επαρκείς διευκρινήσεις 
για σειρά ζητηµάτων που έχουν κριθεί ήδη από τα δικαστήρια, τον ΑΣΕΠ, τα υπηρεσιακά 
συµβούλια κλπ. και αποβλέπει στην απόλυση εργαζοµένων και στην κατάργηση θέσεων των 
ήδη αποδυναµωµένων ΟΤΑ, δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί αυτός προτού διατυπωθούν 
σαφείς απαντήσεις και διευκρινήσεις για όλα τα παραπάνω ζητήµατα. 
Για τους λόγους αυτούς και µέχρι να παρασχεθούν επαρκείς εξηγήσεις για τα παραπάνω θέµατα 
αποφασίζει να µην επιτρέψει την έναρξη της διενέργειας ελέγχου και να µην παρασχεθούν 
αιτούµενα στοιχεία. 
  
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 150/2014. 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
       Χαλάνδρι, 11/07/2014 
             Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΝΙΩΤΗ Ε., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., 
ΑΓΑΠΗΤΟΥ Χ., ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Γ., ΚΡΑΝΙ∆ΗΣ Ε., 
ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ Π.-Ε., ΛΙΑΝΟΣ ∆., ΤΣΙΚΙΝΗ Α.-Μ., 
ΚΟΥΝΕΛΗΣ Β., ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., 
ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ Σ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Π., ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
Γ., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν., ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΚΙΑΚΟΣ 
Χ. 
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