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Ε.Η.∆. ΘΕΜΑ: «Έγκριση της απασχόλησης µε νέες συµβάσεις, του 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που προσελήφθη  για την 
κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού και παρείχε υπηρεσίες στις 7/6/2017, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
5.7.2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
16140/30-6-2017 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 14/2017) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο και 
στους  Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

O ∆ήµαρχος : AΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Η Γραµµατέας :  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΚΟΥ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος 
Γραµµατέα του ∆.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου) 

 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 148/2017 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 18190/19-7-2017 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου  
 

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               georgepanosfx@gmail.com 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 5.7.2017 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 13/2017 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
10. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
 

11. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
14. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
15. ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
16. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
17. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
24.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
33. ∆ΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 

 

 
Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, 
µόνιµος υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 24 παρόντες 
και 9 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

∆ΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Κουµαριανός  Ευάγγελος                                    Καλαµπόκης  Ιωάννης                                         

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                          Γεωργαµλής  Λύσσανδρος  
Ανανιάδης  Νικόλαος                                          Τοµπούλογλου Ιωάννης  
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                           Αράπογλου  Γεώργιος  

Παπαλουκά  Ευτυχία                                          Πλάτανος  Ελευθέριος  

Παπακώστας  Βασίλειος                                    Κανταρέλης  ∆ηµήτριος 
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος                Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος            Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Ρόκου  Χαρίκλεια                                               ∆ούλος  Ορέστης  

Πάνος  Γεώργιος  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  
Χαραµαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα 

Ανεµογιάννης Γεώργιος 
Κοπελούσος  Χρήστος  

Κόντος  Απόστολος  
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Παπανικολάου  Νικόλαος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούµα  ∆ανάη-Εύα 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  
 
    
Σηµειώνεται ότι στην  Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα ∆ήµητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος 

του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Χ.Αντωναρόπουλος προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος Ε.Η.∆. 

• Η κα Β.Αγαγιώτου και ο κ. Ν.Σιώρης προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 3ου θέµατος Ε.Η.∆. και αποχώρησαν από 

αυτήν µετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος της Η.∆.. 

• Η κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέµατος της Η.∆.. 

• Ο κ. Α.Κόντος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία 

επί του 1ου θέµατος της Η.∆.. 

• Ο κ. Ν.Παπανικολάου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος της Η.∆.. 

• Η κα ∆.Ε.Γκούµα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και την 

ψηφοφορία επί του 8ου θέµατος της Η.∆.. 

 
Απουσίες :  

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ι.Καλαµπόκης, Λ.Γεωργαµλής, Ι.Τοµπούλογλου, Γ.Αράπογλου 

και Μ.Κουτσάκης (σύνολο 5), απουσίαζαν δικαιολογηµένα, έχοντας ενηµερώσει σχετικά 

τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος, παρόντος του κ. ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής τακτικής  δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

5ο  θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το οποίο οµόφωνα το ∆.Σ. και σύµφωνα µε τις 
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διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), συµφώνησε να 

συζητηθεί, ως κατεπείγον. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

5ο  ΘΕΜΑ  Ε.Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο Θέµα Ε.Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 16741/5-7-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του Τµήµατος 
Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κύριε ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της απασχόλησης µε νέες συµβάσεις, του προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου που προσελήφθη  για την κάλυψη αναγκών 
ανταποδοτικού χαρακτήρα της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 
Ηλεκτροφωτισµού και παρείχε υπηρεσίες στις 7/6/2017, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017. 
 
 
Με τις υπ’ αριθµ. 300/30-06-2015 και 303/02-07-2015 Αποφάσεις ∆ηµάρχου, 
προσλήφθηκαν συνολικά ένα (1) άτοµο µε την ειδικότητα ∆Ε Οδηγών και πέντε (5) 
άτοµα µε την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, για την κάλυψη εποχικών 
αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου  8µηνης διάρκειας.  Οι συµβάσεις αυτές παρατάθηκαν αρχικά, µε 
την  υπ’ αριθµ. 80/18-02-2016 ∆ιαπιστωτική Πράξη  έως 31-12-2016, σύµφωνα  µε 
τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4351/2015  και στη συνέχεια µε την υπ΄ αριθµ. 
694/9-12-2016 ∆ιαπιστωτική Πράξη  έως 31-12-2017, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 16 του Ν. 4429/2016. 
 
Με τα πρακτικά των υπ΄ αριθµ. 14/30-6-2017 και 9/10-5-2017 Γενικών 
Συνεδριάσεων της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι οι αυτοδίκαιες 
νοµοθετικές παρατάσεις των συµβάσεων εργασίας σε υπηρεσίες καθαριότητας των 
κτιρίων των δηµοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠ∆∆, των ΝΠΙ∆ 
και των ΟΤΑ, που αρχικά είχαν συναφθεί για διάστηµα οκτώ µηνών κατ΄ επίκληση 
των εξαιρετικών προϋποθέσεων  του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007, τελούν σε 
αντίθεση µε το άρθρο 103 του Συντάγµατος και την Οδηγία 1999/70/ΕΚ του 
Συµβουλίου της 28-6-1999, όπως ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε το Π.∆. 
164/2004, ενόψει ιδίως του γεγονότος ότι οι «ανάγκες που διατηρούνται και 
επαναλαµβάνονται για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των οκτώ µηνών αποβάλλουν 
το χαρακτήρα τους ως περιοδικών, εποχικών ή πρόσκαιρων, αποτελούν δε πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες και συνεπώς δύνανται υπό το καθεστώς του άρθρου 103 του 
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Συντάγµατος και καλύπτονται µόνον µε την πρόσληψη προσωπικού είτε τακτικού, 
είτε µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου». 
 
∆εδοµένης της εξαιρετικής σηµασίας που έχει για το κοινωνικό σύνολο η πλήρης και 
λυσιτελής κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στις υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ 
α΄ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, όσο και του επείγοντος  χαρακτήρα της 
κάλυψης των αναγκών αυτών για λόγους δηµόσιας υγείας, µε  το  άρθρο 24 του Ν. 
4479/2017 δόθηκε η δυνατότητα: 
α)-επιτάχυνσης και διευκόλυνσης των διαδικασιών κάλυψης των θέσεων τακτικού 
προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, είτε µε τη σύσταση νέων 
θέσεων στις υπηρεσίες αυτές µε τροποποίηση των οργανισµών εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) είτε µε την πλήρωση υφιστάµενων ήδη κενών οργανικών θέσεων στις 
υπηρεσίες αυτές, καθώς και 
β)-απασχόλησης (όχι κατά παράταση, αλλά  µε νέες συµβάσεις, καταρτιζόµενες 
δυνάµει των εξαιρετικών διατάξεων της παρ. 2 της εν θέµατι διάταξης), µέχρι τη 
σύνταξη των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 
31/3/2018, του άµεσα διαθέσιµου σήµερα προσωπικού, ήτοι του προσωπικού που 
απασχολείτο σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων, µέχρι την 7-6-2017 (ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης των ανωτέρω Πρακτικών της Ολοµέλειας του Ε.Σ.), 
συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού, οι συµβάσεις  του οποίου είχαν παραταθεί 
µε σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, όπως µε τις τροποποιήσεις του άρθρου 167 του 
Ν. 4099/2012. 
 
 
Κατόπιν της ως άνω αναφερόµενης νοµοθετικής ρύθµισης, µε την υπ΄ αριθµ. 19/οικ. 
22159/30-6-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών δόθηκαν οδηγίες για την 
εφαρµογή της και διευκρινίστηκαν τα εξής: Μέχρι την ηµεροµηνία κατάρτισης των 
προσωρινών πινάκων διοριστέων για την κάλυψη είτε των συνιστώµενων νέων 
θέσεων είτε των υφιστάµενων κενών οργανικών θέσεων  ανταποδοτικών υπηρεσιών, 
οι οικείοι ΟΤΑ και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, δύνανται να απασχολούν το σύνολο 
του προσωπικού που είχε προσληφθεί σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων µε 
συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου και εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες 
του µέχρι την 7-6-2017, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:   

• Συνδροµή εξαιρετικών λόγων δηµόσιας υγείας, που επιβάλλουν την 
κατεπείγουσα και αδιάλειπτη, µέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων, 
κάλυψη αντίστοιχων οργανικών θέσεων, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή 
πρόσκαιρου χαρακτήρα και 

• Έχει ληφθεί η απόφαση τροποποίησης του ΟΕΥ για τη σύσταση νέων 
οργανικών θέσεων, ή έχει υποβληθεί (πριν ή και µετά την έναρξη ισχύος της 
εν θέµατι διάταξης) αίτηµα κάλυψης ήδη υφιστάµενων οργανικών θέσεων. 

Για την απασχόληση του προσωπικού λαµβάνεται αιτιολογηµένη απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου, στην οποία διαπιστώνεται η συνδροµή των ανωτέρω 
προϋποθέσεων και καταγράφονται ονοµαστικά όσοι απασχολούνταν µέχρι την 7-6-
2017, σύµφωνα µε τα ανωτέρω και πρόκειται να απασχοληθούν µέχρι τις 
ηµεροµηνίες που ορίζει η εν θέµατι διάταξη. Η απόφαση αυτή, καθώς και οι 
συµβάσεις που σύµφωνα µε αυτήν, θα συναφθούν από το αρµόδιο όργανο, θα 
διαβιβαστούν στο ΑΣΕΠ για τον έλεγχο της συνδροµής των ανωτέρω προϋποθέσεων 
πρόσληψης του προσωπικού. 
 
 
Η  ∆ιεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού, λαµβάνοντας 
υπόψη όλα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, µας απέστειλε το υπ΄ αριθµ. 16349/4-7-
2017 έγγραφο µε το οποίο ζητάει να προβούµε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες  
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σύναψης νέων συµβάσεων  για το σύνολο του προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, που παρείχε τις υπηρεσίες του µέχρι 7-6-2017, 
για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, ως εξής: 
 
 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΤΣΑΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ 
2 ΖΑΡΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
3 ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
4 ΜΠΟΛΟΒΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
5 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
6 ΜΠΑΤΖΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Για τη συνδροµή των προϋποθέσεων σύναψης νέων συµβάσεων, που θα διαρκέσουν 
κατά ανώτατο όριο µέχρι την 31/3/2018, µε το ως άνω αναφερόµενο προσωπικό 
παραθέτουµε κατωτέρω τα εξής στοιχεία: 
 
Α. Στο ∆ήµο µας υφίστανται εκκρεµότητες διορισµού µόνιµου προσωπικού, από τις 
προκηρύξεις 2/14Μ/2009 (ΦΕΚ 93/τ.Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/13-03-2009) του πρώην 
∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας και  1/458Μ/2008 (ΦΕΚ 57/τ.Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/25-02-
2009) του πρώην ∆ήµου Νέας Χαλκηδόνας. Από τις εξήντα τέσσερις (64) συνολικά 
εκκρεµότητες διορισµού, οι είκοσι εννέα (29) αφορούν το διορισµό προσωπικού των 
κλάδων ΥΕ Εργατών καθαριότητας και  ΥΕ Χειρωνακτικών Εργασιών, για την κάλυψη 
αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 
Ηλεκτροφωτισµού. 
Σηµειώνεται ότι λόγω της αναστολής των προσλήψεων καθώς και των αθρόων 
συνταξιοδοτήσεων κατά τα έτη 2011-2016, η υπηρεσία καθαριότητας απώλεσε 
µεγάλο τµήµα του µόνιµου και έµπειρου προσωπικού της. Επιπλέον οι ανάγκες 
αποκοµιδής απορριµµάτων αυξήθηκαν σηµαντικά, λόγω της αύξησης των 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην πόλη µας. Ως εκ τούτου η  κάλυψη 
µέρους των µεγάλων αναγκών της, πραγµατοποιήθηκε µε τη πρόσληψη προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.  
Μετά την ψήφιση  του άρθρου 7 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ. Α΄/21-02-2016), µε 
το οποίο εξαιρέθηκαν από την αναστολή των προσλήψεων και των διορισµών όλων 
των κλάδων των κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε, οι διορισµοί προσωπικού των ανωτέρω 
κατηγοριών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, η υπηρεσία µας προέβη σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες, προκειµένου να ολοκληρωθούν άµεσα οι διαδικασίες 
διορισµού  και να στελεχωθεί η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας µε το αναγκαίο προσωπικό. 
Στο πλαίσιο µάλιστα του ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου 
προσωπικού, που πραγµατοποιήθηκε µετά την έκδοση του υπ΄ αριθµ. πρωτ. οικ. 
3948/6-2-2017 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, ο ∆ήµος µας δεν υπέβαλε 
αίτηµα για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
ανταποδοτικού χαρακτήρα (8/µηνα), εκτιµώντας  ότι θα κάλυπτε τις αυξηµένες 
ανάγκες καθαριότητας, από το µόνιµο προσωπικό που επρόκειτο να διοριστεί. 
Όµως, µέχρι σήµερα έχει ολοκληρωθεί ο διορισµός δώδεκα (12) µονίµων  υπαλλήλων 
από τους είκοσι εννέα (29) που πρόκειται συνολικά να διοριστούν, καθότι πολλοί 
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υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στους πίνακες διοριστέων δεν αποδέχονται το 
διορισµό τους και οι διαδικασίες αναπλήρωσης είναι εξαιρετικά χρονοβόρες.  
Έτσι κρίνεται επιτακτική και επιβεβληµένη για λόγους δηµόσιας υγείας, η ανάγκη 
σύναψης νέων συµβάσεων για το σύνολο του προαναφερόµενου προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δεδοµένου µάλιστα ότι το προσωπικό αυτό έχει 
αποκτήσει σηµαντική και πολύτιµη εµπειρία από την απασχόλησή του για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα στην υπηρεσία καθαριότητας. 
 
Β. Ο ∆ήµος µας µετά την ψήφιση του άρθρου 7 του Ν. 4368/2016, µε το οποίο 
εξαιρέθηκαν από την  αναστολή προσλήψεων οι διορισµοί και προσλήψεις µόνιµου 
και Ι∆ΑΧ προσωπικού  των κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε σε υπηρεσίες ανταποδοτικού 
χαρακτήρα καθώς και την  έκδοση της υπ΄ αριθµ. 25/40703/16-12-2016 (Α∆Α: 
62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, προέβη µε την υπ΄ 
αριθµ. 11/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στον προγραµµατισµό 
προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, για την κάλυψη 
αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού. 
Κατόπιν δε, της ψήφισης του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 και την έκδοση της υπ΄ 
αριθµ. 19/οικ.22159/30-6-2017 (Α∆Α: 6ΟΜΒ465ΧΘ7-ΑΤΖ) εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών,  προέβη µετά από  επανεξέταση των αναγκών του στον εκ νέου 
προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, για 
την κάλυψη αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 
Ηλεκτροφωτισµού και συγκεκριµένα την πλήρωση των παρακάτω κενών θέσεων 
µόνιµου προσωπικού, ιεραρχηµένες ως προς την αναγκαιότητά τους, ως εξής: 
1η αναγκαιότητα: εννέα (9) θέσεις  κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 
2η αναγκαιότητα: τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ∆Ε Οδηγών (µε δίπλωµα  κατηγορίας Γ 
& Ε, Π.Ε.Ι. και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 
3η αναγκαιότητα: τέσσερις (4)  θέσεις κλάδου ∆Ε Οδηγών (µε δίπλωµα κατηγορίας Γ, 
Π.Ε.Ι. και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 
4η αναγκαιότητα: δύο (2) θέσεις κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (µε 
άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργων, οµάδας Γ  και Ε, τάξης Γ΄). 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε να εγκρίνετε την απασχόληση µε νέες 
συµβάσεις, του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που προσελήφθη  
για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού και παρείχε υπηρεσίες στις 7/6/2017, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017. 
 

 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Κατά του θέµατος δήλωσε ότι τάσσεται η ∆ηµ. Σύµβουλος κα ∆.Ε.Γκούµα. 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
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• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 
• Την υπ΄ αριθµ. 19/οικ. 22159/30-6-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών  
• Το υπ΄ αριθµ. 16349/4-7-2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου 
• Την αριθ. 147/2017 απόφαση ∆.Σ. περί εκ νέου προγραµµατισµού 

προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, για την κάλυψη 
αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού 
 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(23 ΥΠΕΡ-1 ΚΑΤΑ) 
 
Εγκρίνει την απασχόληση µε νέες συµβάσεις του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου που προσελήφθη  στο ∆ήµο για την κάλυψη αναγκών 
ανταποδοτικού χαρακτήρα της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 
Ηλεκτροφωτισµού και παρείχε υπηρεσίες στις 7/6/2017, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017. Οι εν λόγω συµβάσεις θα διαρκέσουν κατά 
ανώτατο όριο µέχρι την 31η/3/2018 και αφορούν το κατωτέρω αναφερόµενο 
προσωπικό: 
 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΤΣΑΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ 
2 ΖΑΡΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
3 ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
4 ΜΠΟΛΟΒΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
5 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
6 ΜΠΑΤΖΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Για τη συνδροµή των προϋποθέσεων σύναψης νέων συµβάσεων µε το ως άνω 
αναφερόµενο προσωπικό παρατίθενται  τα εξής στοιχεία: 
 
Α. Στο ∆ήµο υφίστανται εκκρεµότητες διορισµού µόνιµου προσωπικού, από τις 
προκηρύξεις 2/14Μ/2009 (ΦΕΚ 93/τ.Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/13-03-2009) του πρώην 
∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας και  1/458Μ/2008 (ΦΕΚ 57/τ.Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/25-02-
2009) του πρώην ∆ήµου Νέας Χαλκηδόνας. Από τις εξήντα τέσσερις (64) συνολικά 
εκκρεµότητες διορισµού, οι είκοσι εννέα (29) αφορούν το διορισµό προσωπικού των 
κλάδων ΥΕ Εργατών καθαριότητας και  ΥΕ Χειρωνακτικών Εργασιών, για την κάλυψη 
αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 
Ηλεκτροφωτισµού. 
Σηµειώνεται ότι λόγω της αναστολής των προσλήψεων καθώς και των αθρόων 
συνταξιοδοτήσεων κατά τα έτη 2011-2016, η υπηρεσία καθαριότητας απώλεσε 
µεγάλο τµήµα του µόνιµου και έµπειρου προσωπικού της. Επιπλέον οι ανάγκες 
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αποκοµιδής απορριµµάτων αυξήθηκαν σηµαντικά, λόγω της αύξησης των 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην πόλη µας. Ως εκ τούτου η  κάλυψη 
µέρους των µεγάλων αναγκών της, πραγµατοποιήθηκε µε τη πρόσληψη προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.  
Μετά την ψήφιση  του άρθρου 7 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ. Α΄/21-02-2016), µε 
το οποίο εξαιρέθηκαν από την αναστολή των προσλήψεων και των διορισµών όλων 
των κλάδων των κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε, οι διορισµοί προσωπικού των ανωτέρω 
κατηγοριών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, η υπηρεσία µας προέβη σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες, προκειµένου να ολοκληρωθούν άµεσα οι διαδικασίες 
διορισµού  και να στελεχωθεί η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας µε το αναγκαίο προσωπικό. 
Στο πλαίσιο µάλιστα του ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου 
προσωπικού, που πραγµατοποιήθηκε µετά την έκδοση του υπ΄ αριθµ. πρωτ. οικ. 
3948/6-2-2017 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, ο ∆ήµος µας δεν υπέβαλε 
αίτηµα για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
ανταποδοτικού χαρακτήρα (8/µηνα), εκτιµώντας  ότι θα κάλυπτε τις αυξηµένες 
ανάγκες καθαριότητας, από το µόνιµο προσωπικό που επρόκειτο να διοριστεί. 
Όµως, µέχρι σήµερα έχει ολοκληρωθεί ο διορισµός δώδεκα (12) µονίµων  υπαλλήλων 
από τους είκοσι εννέα (29) που πρόκειται συνολικά να διοριστούν, καθότι πολλοί 
υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στους πίνακες διοριστέων δεν αποδέχονται το 
διορισµό τους και οι διαδικασίες αναπλήρωσης είναι εξαιρετικά χρονοβόρες.  
Έτσι κρίνεται επιτακτική και επιβεβληµένη για λόγους δηµόσιας υγείας, η ανάγκη 
σύναψης νέων συµβάσεων για το σύνολο του προαναφερόµενου προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δεδοµένου µάλιστα ότι το προσωπικό αυτό έχει 
αποκτήσει σηµαντική και πολύτιµη εµπειρία από την απασχόλησή του για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα στην υπηρεσία καθαριότητας. 
 
Β. Ο ∆ήµος µετά την ψήφιση του άρθρου 7 του Ν. 4368/2016, µε το οποίο 
εξαιρέθηκαν από την  αναστολή προσλήψεων οι διορισµοί και προσλήψεις µόνιµου 
και Ι∆ΑΧ προσωπικού  των κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε σε υπηρεσίες ανταποδοτικού 
χαρακτήρα καθώς και την  έκδοση της υπ΄ αριθµ. 25/40703/16-12-2016 (Α∆Α: 
62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, προέβη µε την υπ΄ 
αριθµ. 11/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στον προγραµµατισµό 
προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, για την κάλυψη 
αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού. 
Κατόπιν δε, της ψήφισης του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 και την έκδοση της υπ΄ 
αριθµ. 19/οικ.22159/30-6-2017 (Α∆Α: 6ΟΜΒ465ΧΘ7-ΑΤΖ) εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών,  προέβη µετά από  επανεξέταση των αναγκών του στον εκ νέου 
προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, για 
την κάλυψη αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 
Ηλεκτροφωτισµού και συγκεκριµένα την πλήρωση των παρακάτω κενών θέσεων 
µόνιµου προσωπικού, ιεραρχηµένες ως προς την αναγκαιότητά τους, ως εξής: 
 
1η αναγκαιότητα: εννέα (9) θέσεις  κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 
 
2η αναγκαιότητα: τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ∆Ε Οδηγών (µε δίπλωµα  κατηγορίας Γ 
& Ε, Π.Ε.Ι. και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 
 
3η αναγκαιότητα: τέσσερις (4)  θέσεις κλάδου ∆Ε Οδηγών (µε δίπλωµα κατηγορίας Γ, 
Π.Ε.Ι. και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 
 
4η αναγκαιότητα: δύο (2) θέσεις κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (µε 
άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργων, οµάδας Γ  και Ε, τάξης Γ΄). 
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Η παρούσα απόφαση καθώς και οι συµβάσεις που σύµφωνα µε αυτήν θα συναφθούν 
από το αρµόδιο όργανο θα διαβιβαστούν στο ΑΣΕΠ για τον έλεγχο της συνδροµής 
των ανωτέρω αναφεροµένων προϋποθέσεων πρόσληψης του προσωπικού. 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   148/2017. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                          ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΚΟΥ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 
Κουµαριανός  Ευάγγελος 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 
Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 
Παπαλουκά  Ευτυχία 

Παπακώστας  Βασίλειος 
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 
Καλύβης  Γεώργιος 
Γαλαζούλα  Αλίκη 

Χαραµαρά  Γεωργία 
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου Χριστίνα 
Ανεµογιάννης Γεώργιος 
Κοπελούσος  Χρήστος 
Κόντος  Απόστολος 

Παπανικολάου  Νικόλαος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 

Αγαγιώτου Βασιλική 
Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούµα  ∆ανάη-Εύα 
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εµµανολία 
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Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

1. Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου                                        
3. Γραφείο Α/δηµάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού 
4. Γραφείο Α/δηµάρχου Οικον. Υπηρεσιών  
5. Γραφείο Γενικής Γραµµατέα 
6. ∆/νση   Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού 
7. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
8. ∆/νση Οικ. Υπηρεσιών 
9. Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 

10. Τµήµα Λογιστηρίου                               
11. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου  
12. Σωµατείο Εργαζοµένων ∆ήµου. 
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