
      Αρ. Απόφασης :  124 /2010 
      Αρ. Πρωτοκόλλου :  6172 
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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  25 /05/10 
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νέας Φιλαδέλφειας, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 

  
 
ΘΕΜΑ: “ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  
ορισμένου χρόνου ”. 
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας, συνήλθε σε Συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Μίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών 
Θεσσαλονίκης και Λαχανά, σήμερα στις 25/05/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00, ύστερα από την 
αριθμ.  πρωτ. 5767/21 – 05 - 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. 
5767/21 – 05 - 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. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 96, 97, 100 του  Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06), δεδομένου 
ότι σε σύνολο 21 μελών ήταν: 

 1
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          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ   ______           

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

Ο Πρόεδρος, παρουσία των μελών, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ  7ο  Η.Δ.  
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερησίας διάταξης, εξέθεσε ότι ο Δήμαρχος με την υπ’ αρ. 
πρ.  5723/ 21 - 05 - 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 :  

κ. Πρόεδρε,  
 
Σας γνωρίζουμε ότι : 

Το Υπουργείο Εσωτερικών με το αριθμ. 5184/11-5-2010 έγγραφό του, εγκρίνει στο Δήμο Νέας 
Φιλαδέλφειας κ’ στα νομικά πρόσωπα αυτού (Πνευματικό Κέντρο - Κέντρο Προσχολικής Αγωγής - 
ΑΟΔΝΦ) είκοσι ένα (21) άτομα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
(οκτάμηνα), για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.  
Ο καθορισμός του αριθμού κ’ των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου για τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς κ’ των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
αυτών, θα γίνει από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης των Διοικ. συμβουλίων 
των ΝΠΔΔ.   
 
Μετά από τα ανωτέρω παρακαλούμε να εγκρίνετε την πρόσληψη του κάτωθι προσωπικού: 

Α) Για το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας : 
- Πέντε (5) θέσεις οδηγών οχημάτων πυρασφάλειας  βυτιοφόρων Γ΄ Κατηγορίας 
- Επτά (7) θέσεις εργατών Πυρασφάλειας – Καθαριότητας Άλσους 
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H πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού είναι απολύτως αναγκαία για την Δασοπροστασία- 
πυρασφάλεια κ’ καθαρισμό του Άλσους κατά τη θερινή περίοδο καθώς και διάφορες εποχιακές 
εργασίες της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 
 
Β) Για το Πνευματικό Κέντρο του ΔΝΦ : 

- Ενός (1) Βιβλιοθηκονόμου ΤΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
με οκτάμηνη διάρκεια απασχόλησης.  

 
Γ) Για το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής ΔΝΦ : 

- Μιας (1) Βρεφονηπιοκόμου (ΤΕ)  
- Μιας (1) Λογίστριας (ΤΕ) 
- Μιας (1) καθαρίστριας ΥΕ για καθαριότητα  κ’ βοηθητικές εργασίες. 

 
Δ) Για τον ΑΟΔΝΦ : 

- Τεσσάρων (4) καθαριστών – καθαριστριών 
- Ενός (1) φύλακα 

 
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 
Από τις δ/ξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού : 
Α) του Δήμου έτους 2010 η οποία έχει προβλεφθεί υπό τον Κ.Α.Ε. 02.35.6041.001 αρχικής 
πίστωσης 814.000€ με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται, βασικός 
μισθός, δώρα εορτών καθώς και τα γενικά κ’ ειδικά τακτικά επιδόματα» 

Β) του Πνευματικού Κέντρου του ΔΝΦ έτους 2010 η οποία έχει προβλεφθεί υπό τον Κ.Α.Ε. 
02.10.6041.001 αρχικής πίστωσης 40.000,00€ με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 
(ωρομίσθιου κλπ) ιματισμού, γάλα κ’ λοιπά» 

Γ) του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής του ΔΝΦ έτους 2010 η οποία έχει προβλεφθεί υπό τον 
Κ.Α.Ε. 15.6041.001 αρχικής πίστωσης 50.000,00€ με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων (επί συμβάση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσθιων κ’ ωρομίσθιων κλπ)»  και 
τον ΚΑΕ 15.6054.001 αρχικής πίστωσης 8.000,00€ με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού (σύμβαση ορισμένου χρόνου) 

Δ) του Αθλητικού Οργανισμού ΔΝΦ έτους 2010 η οποία έχει προβλεφθεί υπό τον Κ.Α.Ε. 
10.6041.001 αρχικής πίστωσης 75.000,00€ με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 
ορισμένου χρόνου» και τον ΚΑΕ 10.6054.001 αρχικής πίστωσης 25.000,00€ με τίτλο 
«Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου». 

 
Μετά από τα ανωτέρω, παρακαλούμε να εγκρίνετε τις παρακάτω προσλήψεις: 
 
Α) Για το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας : 

- Πέντε (5) θέσεις οδηγών οχημάτων πυρασφάλειας  βυτιοφόρων Γ΄ Κατηγορίας 
- Επτά (7) θέσεις εργατών Πυρασφάλειας – Καθαριότητας Άλσους 

 
Β) Για το Πνευματικό Κέντρο του ΔΝΦ : 

- Ενός (1) Βιβλιοθηκονόμου ΤΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
με οκτάμηνη διάρκεια απασχόλησης.  

 
Γ) Για το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής ΔΝΦ : 

- Μιας (1) Βρεφονηπιοκόμου (ΤΕ)  
- Μιας (1) Λογίστριας (ΤΕ) 
- Μιας (1) καθαρίστριας ΥΕ για καθαριότητα  κ’ βοηθητικές εργασίες. 
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Δ) Για τον ΑΟΔΝΦ : 
- Τεσσάρων (4) καθαριστών – καθαριστριών 
- Ενός (1) φύλακα 

 
Η πρόσληψη του  ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 21 παρ. 1 
του Ν. 2190/94, όπως ισχύει και για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία 
πρόσληψης, με εξαίρεση τους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς που η χρονική διάρκεια 
είναι ίση με τον χρόνο του Παιδαγωγικού Προγράμματος. 
 
 
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, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 23570/4-5-2010 
Έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών (Α.Π. ΔΝΦ 5184/11-5-2010), το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥ/21-5-2010 Βεβαίωση 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Λογιστηρίου), καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 93 του ν. 3463/06 
Δ.Κ.Κ. (Φ.Ε.Κ. Α’ 114/06)  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

18 ΥΠΕΡ  --  1 ΚΑΤΑ 
 
Εγκρίνει για τους εις το σκεπτικό της παρούσης αναφερόμενους λόγους την πρόσληψη προσωπικού ως 
εξής : 
 
Α. Για το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας : 

- Πέντε (5) θέσεις οδηγών οχημάτων πυρασφάλειας  βυτιοφόρων Γ΄ Κατηγορίας 
- Επτά  (7) θέσεις εργατών Πυρασφάλειας – Καθαριότητας Άλσους 

 
H πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού είναι απολύτως αναγκαία για την Δασοπροστασία- πυρασφάλεια κ’ 
καθαρισμό του Άλσους κατά τη θερινή περίοδο καθώς και διάφορες εποχιακές εργασίες της Δ/νσης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 
 
Β.  Για το Πνευματικό Κέντρο του ΔΝΦ : 

- Ενός (1) Βιβλιοθηκονόμου ΤΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 
οκτάμηνη διάρκεια απασχόλησης.  

 
Γ.  Για το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής ΔΝΦ : 

- Μιας (1) Βρεφονηπιοκόμου (ΤΕ)  
- Μιας (1) Λογίστριας (ΤΕ) 
- Μιας (1) καθαρίστριας ΥΕ για καθαριότητα  κ’ βοηθητικές εργασίες. 

 
Δ.  Για τον ΑΟΔΝΦ : 

- Τεσσάρων (4) καθαριστών – καθαριστριών 
- Ενός (1) φύλακα 

 
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 
Από τις δ/ξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού : 
Α. του Δήμου έτους 2010 η οποία έχει προβλεφθεί υπό τον Κ.Α.Ε. 02.35.6041.001 αρχικής πίστωσης 

814.000€ με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται, βασικός μισθός, δώρα εορτών 
καθώς και τα γενικά κ’ ειδικά τακτικά επιδόματα» 
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Β. του Πνευματικού Κέντρου του ΔΝΦ έτους 2010 η οποία έχει προβλεφθεί υπό τον Κ.Α.Ε. 
02.10.6041.001 αρχικής πίστωσης 40.000,00€ με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 
(ωρομίσθιου κλπ) ιματισμού, γάλα κ’ λοιπά» 

Γ. του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής του ΔΝΦ έτους 2010 η οποία έχει προβλεφθεί υπό τον Κ.Α.Ε. 
15.6041.001 αρχικής πίστωσης 50.000,00€ με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάση 
εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσθιων κ’ ωρομίσθιων κλπ)»  και τον ΚΑΕ 15.6054.001 αρχικής 
πίστωσης 8.000,00€ με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού (σύμβαση 
ορισμένου χρόνου) 

Δ. του Αθλητικού Οργανισμού ΔΝΦ έτους 2010 η οποία έχει προβλεφθεί υπό τον Κ.Α.Ε. 10.6041.001 
αρχικής πίστωσης 75.000,00€ με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» και τον 
ΚΑΕ 10.6054.001 αρχικής πίστωσης 25.000,00€ με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
ορισμένου χρόνου». 

 
Η πρόσληψη του  ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 
2190/94, όπως ισχύει και για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης, με 
εξαίρεση τους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς που η χρονική διάρκεια είναι ίση με τον χρόνο του 
Παιδαγωγικού Προγράμματος. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  124 /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. 
Κότσιρας Π. 
Κωνσταντάτος Δ. 
Μόσχος Α. 
Παντελεάκη Ε. 

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

                                                                                 
 

ΚΟΙΝ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

1. Γ.Γ. 
2. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. 
3. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ. 

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

 
 

           ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΑ 
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