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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
   Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 
   143 41  Ν.Φ. 
   Πληροφορίες  : Ιωάννα Βασιλακάκη 
   Τηλ. : 213 2049 028 
   Fax : 213 2049 006 

 Από τα πρακτικά της  08 /01/2010 
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νέας Φιλαδέλφειας, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 

  
 
ΘΕΜΑ: “ Προγραμματισμός προσλήψεων με Συμβάσεις μίσθωσης Έργου για ένα έτος  
και προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχιακών, πρόσκαιρων κ΄ περιοδικών αναγκών  
στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας κατά το έτος 2010 ”. 
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας, συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια Συνεδρίαση λόγω  
καταληκτικών ημερομηνιών της υποβολής των αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου και 
σύναψης συμβάσεως μίσθωσης έργου που είναι αντιστοίχως η 15η και 11η Ιανουαρίου 2010 στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Μίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται 
επί των οδών Θεσσαλονίκης και Λαχανά,, σήμερα στις 8/01/2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
14.00, ύστερα από την αριθμ.  πρωτ. 175/08 – 01 - 2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. 
Εμμανουήλ Βατίδη, που επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη του, σύμφωνα με τα άρθρα 92 και 95 του 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06. 

Ο Δήμαρχος : ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ   
Ο Πρόεδρος : ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Ο Γραμματέας : ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ     
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
1. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
2. ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜ 
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
5. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
6. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
7. ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 
 

 
8.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 
9.  ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
10. ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
11. ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ. 
12. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ. 
13. ΧΩΡΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
14. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛ. 
 

 
15. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣ. 
16. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΙΡΗ 
17. ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡ. 
18. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
19. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. 
20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝ. 
21. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 
Ο Δήμαρχος και όλοι οι παραπάνω Δημοτικοί Σύμβουλοι προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ.  πρωτ. 
175/08 – 01 - 2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Βατίδη, που 
επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα τις δ/ξεις των άρθρων 92 και 95 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06. 
 
Οι απουσιάζοντες, παρ’ ότι προσκλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα με την παραπάνω πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ.Σ., δεν παρέστησαν στην ως άνω συνεδρίαση.   
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Ιωάννα Βασιλακάκη, 
υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 96, 97, 100 του  Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06), δεδομένου 
ότι σε σύνολο 21 μελών ήταν: 
 
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ   ______           

1.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     
2.  ΑΛΑΦΑΚΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
3.  ΒΑΤΙΔΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ     
4.  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ 
5.  ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                      
6.  ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
7.  ΚΟΣΜΑ     ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
8.  ΚΟΤΣΙΡΑΣ          ΠΑΥΛΟΣ         
9.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
10.  ΜΟΣΧΟΣ    ΑΝΔΡΕΑΣ 
11.  ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ          
12.  ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
13.  ΧΩΡΙΝΟΣ    ΖΑΧΑΡΙΑΣ      
14.  ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
15.  ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ  ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 
16.  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΙΡΗ 
17.  ΜΠΟΒΟΣ    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
18.  ΣΚΑΡΠΑΘΙΑΤΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
19.  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
20.  ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
21.  ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ    ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

Ο Πρόεδρος, παρουσία των μελών, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ   1ο  Η.Δ.  
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης, εξέθεσε ότι ο Δήμαρχος με την υπ’ αρ. 
πρ. 133/07-01- 2010 εισήγησή του, ζητεί την συζήτηση και  λήψη απόφασης, για το θέμα με τον 
παραπάνω τίτλο. 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος εισηγείται το ανωτέρω θέμα και για 
ενημέρωση του Σώματος είπε τα ακόλουθα :  
 
Κύριε Πρόεδρε , 
    Σας γνωρίζουμε ότι : 
- Στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (ΦΕΚ 1844/Β/28-12-2005) προβλέπονται τριάντα πέντε (35) 
θέσεις  διαφόρων ειδικοτήτων έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών πρόσκαιρων ή 
περιοδικών αναγκών. 
- Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 205 παρ.1 του 
Κ.Κ.Δ.Κ.Υ και τις δ/ξεις του άρθρου 21 παρ.2-17 του Ν.2190/94.κ΄του ν. 3812/28.12.09 (ΦΕΚ 234Α) 
- Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει σχετική απόφαση  
προκειμένου να υποβληθεί αρμοδίως  ο προγραμματισμός κ΄ το αίτημα  του Δήμου για την έγκριση 
πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση μίσθωσης Έργου ενός έτους  κ΄ έκτακτου προσωπικού, για την 
αντιμετώπιση εποχικών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά το έτος 2010,διάρκειας οκτώ (8) 
μηνών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμώντας  τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες κ΄ την οικονομική 
δυνατότητα του Δήμου εισηγήθηκαν την πρόσληψη του παρακάτω κατ΄ αριθμό κ΄ ειδικότητα  
προσωπικού : 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/97 " περί συμβάσεων μίσθωσης έργου" για  την 
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ή με άλλες ειδικές διατάξεις, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση 
κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης κ΄ Αποκέντρωσης και του κατά 
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που θα 
απασχοληθούν, το συγκεκριμένο, έργο που θα  εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την 
ολική ή τμηματική παράδοση του έργου, το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου, ο τόπος 
εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των 
υπαλλήλων του οικείου φορέα καθώς και αιτιολογία για τους λόγους που δεν μπορεί να εκτελεσθεί από 
υπαλλήλους του.  
Με την σύμβαση μίσθωσης έργου καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια σχετικώς με  
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναδόχου.  
Σύμβαση μίσθωσης έργου που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες είναι αυτοδικαίως και καθ΄ 
ολοκληρίαν άκυρη. 
      
      Σύμφωνα με τα αιτήματα των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου, προτείνεται, για το έτος 2010, η 
σύναψη των παρακάτω συμβάσεων, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις : 
Α. Συμβάσεις έργου  
1) Σύμβαση Έργου  διάρκειας ενός έτους με ένα-μία (1) Δραματοθεραπευτή-τρια  για την 
εκτέλεση του έργου «Δημιουργία Θεατρικής Ομάδας-Παιγνιδιού για την ψυχαγωγία των παιδιών 
ΑΜΕΑ της Παιγνιοθήκης του Δήμου μας ». 
2) Σύμβαση Έργου  διάρκειας ενός έτους με ένα-μία (1)  Ψυχολόγο για την εκτέλεση του 
έργου «Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών Α/βάθμιας κ΄ Β/βάθμιας εκπαίδευσις καθώς και  
παιδιών ΑΜΕΑ»  
Η πρόσληψη των παραπάνω ατόμων, σύμφωνα πάντα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών, είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση των αντίστοιχων έργων, διότι το υπηρετούν σήμερα στο Δήμο προσωπικό 
των πιο πάνω ή αναλόγων ειδικοτήτων δεν επαρκεί για τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών του 
Δήμου, ούτε καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του. 
    Τα έργα θα εκτελεσθούν στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας και θα εποπτεύονται από τον κ. Δήμαρχο κ΄ τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 
     Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εκτέλεσής τους είναι 12  μήνες από  
την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, των οποίων οι επιμέρους αναγκαίοι όροι κ΄ κάθε λεπτομέρεια, 
σχετικά με τα δικαιώματα κ΄ τις υποχρεώσεις των αναδόχων περιέχονται στις σχετικές μελέτες των  
έργων, που συντάσσονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 
 
Β. Έκτακτο Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου οκτάμηνης διάρκειας 
- Δ/νση Καθαριότητας  
 1)Τρεις  (3) θέσεις οδηγών  οχημάτων  με δίπλωμα Ε΄ κατηγορίας  
  
     H πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού είναι απολύτως αναγκαία για την Καθαριότητα του Δήμου  
διότι μέχρι σήμερα δεν έχουν προσληφθεί οδηγοί με δίπλωμα κατηγορίας Ε΄ για να μπορούν να  
οδηγήσουν τα οχήματα κ΄ μηχανήματα  του Δήμου μας των οποίων η προμήθεια έγινε πρόσφατα  
(Γ΄ τετράμηνο 2009). 
-Το ανωτέρω προσωπικό θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ  
(8) μηνών κατ΄ ανώτατο όριο, σύμφωνα με τις δ/ξεις του αρθ. 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει. 
- Δ/νση Γεωτεχνικού 
1) Εξι (6) θέσεις οδηγών οχημάτων πυρασφάλειας-βυτιοφόρων  με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας 
2) Δέκα(10) εργάτες πυρασφάλειας- καθαριότητας Άλσους 
 
H πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού είναι απολύτως αναγκαία για την αντιπυρική περίοδο, για την 
προστασία του Άλσους. 
-Το ανωτέρω προσωπικό θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ 
(8) μηνών κατ΄ ανώτατο όριο, σύμφωνα με τις δ/ξεις του αρθ. 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει. 
- Με την Δ.Υ./ 27-1-2009 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου έχει προβλεφθεί η 
σχετική πίστωση στον υπό έγκριση προϋπολογισμό έτους 2010. 
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Παρακαλείται το Σώμα, αφού λάβει υπόψη τ΄ ανωτέρω, να πάρει απόφαση, με την οποίαν να  
εγκρίνεται ο προγραμματισμός προσωπικού στο Δήμο για το έτος 2010, ως κατωτέρω : 
α) Συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα (1) έτος, 

β) Προγραμματισμός προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχιακών, περιοδικών ή πρόσκαιρων  
αναγκών, (ορισμένου χρόνου), όπως περιγράφονται ανωτέρω, κατ΄ αριθμό κ΄ ειδικότητα  
 
-   Το παραπάνω προσωπικό θα προσληφθεί με την διαδικασία κ΄ τους κανόνες του άρθ. 21 του Ν. 
2190/94, όπως ισχύει κ΄ θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας Ι. Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 
οκτώ (8) μηνών. 
 
                                    ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
Από τις δ/ξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 
2010: 
Α. ποσού € 15.000,00, η οποία  έχει προβλεφθεί υπό τον Κ.Α. 02.15.6117.010, με τίτλο "Αμοιβή 
δραματοθεραπευτού για παιδιά ΑΜΕΑ",  
Β. ποσού € 15.000,00, η οποία  έχει προβλεφθεί υπό τον Κ.Α. 02.15.6117.010, με τίτλο "Σύμβαση έργου 
με ψυχολόγο για παιδιά ΑΜΕΑ ",  
Γ. ποσού € 814.000,00, η οποία  έχει προβλεφθεί υπό τον Κ.Α. 02.35.6041.001, με τίτλο " Αποδοχές  
εκτάκτων υπαλλήλων ",  
Δ. ποσού € 650.000,00, η οποία  έχει προβλεφθεί υπό τον Κ.Α. 02.20.6041.001, με τίτλο "Τακτικές  
αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων". 
 
Ακολούθησε ευρύτατος διάλογος κατά τον οποίο διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους. 

Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, ο Πρόεδρος κάλεσε το 
Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Στο σημείο αυτό ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζ. Χωρινός δήλωσε ότι ψηφίζει κατά, οι απόψεις του οποίου 
αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, την Α.Π.: οικ. 77296/30.12.09 εξ, επείγον 
έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ., το αριθμ. πρωτ. ΔΥ/8-1-2010  Βεβαίωση Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμημ. 
Λογιστηρίου), το αριθμ. πρωτ. 139/8-1-2010  Έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικ./ων Υπηρεσιών (Τμήμα 
Μισθοδ.), το αριθμ. πρωτ. 134/8-1-2010 Έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας-Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού, το αριθμ.πρωτ. 15346/14-10-2009 Εγγραφο της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών,  
καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 93 του ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. (Φ.Ε.Κ. Α’ 114/06)  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

20 ΥΠΕΡ  --  1 ΚΑΤΑ 
 
Εγκρίνει για τους εις το σκεπτικό της παρούσης αναφερόμενους λόγους, σύμφωνα με τις δ/ξεις του ν. 
3812/09 (ΦΕΚ 234Α), τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2010 ως ακολούθως: 
 
Α. Συμβάσεις έργου  
1) Σύμβαση Έργου  διάρκειας ενός έτους με ένα-μία (1) Δραματοθεραπευτή-τρια  για την 
εκτέλεση του έργου «Δημιουργία Θεατρικής Ομάδας-Παιγνιδιού για την ψυχαγωγία των παιδιών 
ΑΜΕΑ της Παιγνιοθήκης του Δήμου μας ». 
2) Σύμβαση Έργου  διάρκειας ενός έτους με ένα-μία (1)  Ψυχολόγο για την εκτέλεση του 
έργου «Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών Α/βάθμιας κ΄ Β/βάθμιας εκπαίδευσης καθώς και  
παιδιών ΑΜΕΑ»  
 
Το ανωτέρω προσωπικό θα προσληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/97 " περί 
συμβάσεων μίσθωσης έργου" για  την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από υπηρεσίες και νομικά 
πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ή με άλλες ειδικές 
διατάξεις 
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Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εκτέλεσής τους είναι 12  μήνες από  
την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, των οποίων οι επιμέρους αναγκαίοι όροι κ΄ κάθε λεπτομέρεια, 
σχετικά με τα δικαιώματα κ΄ τις υποχρεώσεις των αναδόχων περιέχονται στις σχετικές μελέτες των  
έργων, που συντάσσονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 
 
Β. Έκτακτο Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου οκτάμηνης διάρκειας 
- Δ/νση Καθαριότητας  
 1)Τρεις  (3) θέσεις οδηγών  οχημάτων  με δίπλωμα Ε΄ κατηγορίας  
 
-  Δ/νση Γεωτεχνικού 
1) Εξι (6) θέσεις οδηγών οχημάτων πυρασφάλειας-βυτιοφόρων  με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας 
2) Δέκα(10) εργάτες πυρασφάλειας- καθαριότητας Άλσους 
 
-   Το παραπάνω προσωπικό θα προσληφθεί με την διαδικασία κ΄ τους κανόνες του άρθ. 21 του Ν. 
2190/94, όπως ισχύει κ΄ θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, 
διάρκειας οκτώ (8) μηνών. 
 
                                    ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
Από τις δ/ξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 
2010: 
Α. ποσού € 15.000,00, η οποία  έχει προβλεφθεί υπό τον Κ.Α. 02.15.6117.010, με τίτλο "Αμοιβή 
δραματοθεραπευτού για παιδιά ΑΜΕΑ",  
Β. ποσού € 15.000,00, η οποία  έχει προβλεφθεί υπό τον Κ.Α. 02.15.6117.010, με τίτλο "Σύμβαση έργου 
με ψυχολόγο για παιδιά ΑΜΕΑ ",  
Γ. ποσού € 814.000,00, η οποία  έχει προβλεφθεί υπό τον Κ.Α. 02.35.6041.001, με τίτλο " Αποδοχές  
εκτάκτων υπαλλήλων ",  
Δ. ποσού € 650.000,00, η οποία  έχει προβλεφθεί υπό τον Κ.Α. 02.20.6041.001, με τίτλο "Τακτικές  
αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων". 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  1 /2010. 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό ως εξής: 
 

 ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΤΙΔΗΣ  

Αθανασόπουλος Π. 
Αλαφάκης Δ. 
Γεωργιάδης Χ. 
Ευαγγελινός Κ.  
Καρακαξίδης Π. 
Κοσμά Στ.  
Κότσιρας Π. 
Κωνσταντάτος Δ. 
Μόσχος Α. 
Παντελεάκη Ε. 

Φουλεδάκης Ε. 
Χωρινός Ζ. 
Γρετζελιάς Π. 
Γεωργαμλής Λ. 
Αθανασιάδου Μ. 
Μπόβος Χ. 
Σκαρπαθιώτης Σ. 
Αδαμόπουλος Ν. 
Τομπούλογλου Ι. 
Γατσούλης Στ.  

                                                   

ΚΟΙΝ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. 
2. Γ.Γ. 
3. ΤΜ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
4. ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΥΠ/ΝΗ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ 
ΑΡΧ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 
 

           ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΑ 
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