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ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου διάρκειας 2 µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών 
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυρασφαλείας»  
 
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 
4.9.2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 11932/30-
8-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 20/2013) του Προέδρου αυτού κ. 
Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε 
νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και στις 2 
Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ (σε αντικατάσταση του 
απουσιάζοντος Γραµµατέα του ∆.Σ. κ. Ελευθέριου Πλάτανου).   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 149/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 12247/6-9-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 4.9.2013 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 21/2013 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΜΑΤΣΟΥΚΑ-
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη 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 :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Τοµπούλογλου Ιωάννης                                      
Κότσιρας Παύλος                                                                                       
Παϊδας Αδαµάντιος                                             Κόντος Σταύρος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Κοσµά Σταυρούλα 
Τάφας Ηλίας                                                        Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                              Πλάτανος Ελευθέριος 
Παπανικολάου Νικόλαος                                    Βαλασσάς Βεργής 
Παπακώστας Γεώργιος                                       Ματσουκά-Κουµαριανού Βασιλική 
Καραβίας Γεώργιος                                             Παπανίκα Αικατερίνη                                         
Χατζηδάκη Μαρία                                                
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος    
                                                                             Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                        
Γραµµένος Σπυρίδων 
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Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
Πολίτης Σταύρος      
Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Χωρινός Ζαχαρίας 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 
   
   
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Αιµιλία Σταθούλια. 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 
 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε 

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

7ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

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.∆.  

 

7ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 12018/2-9-2013 διαβιβαστικό έγγραφο του Τµήµατος 
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Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
         ΘΕΜΑ:  «Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου διάρκειας 2 µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών 
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυρασφαλείας». 
                                                                                                                                                                                                                           
 
           Σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης 
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού 
οποιασδήποτε ειδικότητας µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου από τους ΟΤΑ για 
την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση 
εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες, 
µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Ο υπολογισµός του δωδεκάµηνου 
γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α’ 
180). Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης µέσα στο ανωτέρω δωδεκάµηνο διάστηµα 
ή µετατροπή της σύµβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας 
που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε έτους, 
το αργότερο µέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους στον ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ 
διενεργεί έλεγχο για τη συνδροµή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. 
Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά 
παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρµόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 
του Ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε και ισχύει. 
          Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη 
διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α΄ 280), όπως ισχύει. 
          Επίσης σύµφωνα µε την περίπτωση ιε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 
2190/1994, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 ορίζεται ότι 
εξαιρείται των διαδικασιών του Ν. 2190/1994 το προσωπικό που προσλαµβάνεται για 
αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση 
εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες 
µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών. 
         Με αφορµή το υπ’ αριθµ. 30542/29-7-2013 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών στο οποίο αναφέρεται ότι : «Με την Α.Π. οικ.8920/6-3-2013 εγκύκλιο 
µας ζητήσαµε από τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙ∆ της τοπικής αυτοδιοίκησης να υποβάλουν 
δια των Υπηρεσιών σας τα αιτήµατα τους για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου και τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου έτους 2013, 
προκειµένου αυτά να προωθηθούν για έγκριση από τα αρµόδια όργανα. 
        Με το Α.Π. οικ.21875/29-5-2013 έγγραφό µας τονίστηκε ότι, στην περίπτωση 
του προσωπικού που προσλαµβάνεται στο πλαίσιο της πυρασφάλειας και της 
ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών, υφίσταται βάσει της κείµενης νοµοθεσίας 
υποχρέωση για πρόσληψη εντός συγκεκριµένων προθεσµιών. Ως εκ τούτου, επειδή 
δεν ολοκληρώθηκαν εγκαίρως οι διαδικασίες έγκρισης πρόσληψης του προσωπικού 
των περιπτώσεων αυτών, δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ να προχωρήσουν στην 
πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας και ναυαγοσωστών κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 206 παρ. 1 του ν.3584/2007, µε διάρκεια σύµβασης έως δύο µήνες, ενώ 
ισχύουν κανονικά και οι περιορισµοί των άρθρων 5 και 6 του Π.∆. 164/2004». 
∆εδοµένου ότι µέχρι σήµερα δεν υπήρξε έγκριση στο αίτηµα µας από το Υπουργείο, 
ζητούµε την λήψη απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετικής µε την έγκριση 
πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) 
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µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών 
πυρασφάλειας της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 
     
       Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου µας είχε στείλει τα υπ’ αριθµ. 
10454/22-8-2012 & 3250/13-3-2013 έγγραφά της, σύµφωνα µε τα οποία επιθυµεί 
την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
διάρκειας (2) µηνών, ως εξής 
 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 
∆Ε Οδηγοί (Γ΄κατηγορία) µε ψηφιακό ταχογράφο 5 
∆Ε Χειριστής Γερανοφόρου (Γ΄ οµάδας και Γ΄ 
τάξης) 

1 

ΥΕ εργάτες πυρασφάλειας – καθαριότητας Άλσους 12 
ΣΥΝΟΛΟ : 18 

 
Λαµβάνοντας υπόψη : 

1) – τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει 
2) – τις διατάξεις του ένατου άρθρου, παράγραφος 20α του Ν. 4057/2012 
3) – τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 
4) – τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 
5) – τα έγγραφα 8920/6-3-2013, 21875/29-5-2013 & 30542/29-7-2013 του 

Υπουργείου Εσωτερικών 
6) – τα έγγραφα 10454/22-8-2012 & 3250/13-3-2013 της ∆ιεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ∆ήµου µας 
7) – το γεγονός ότι υπάρχει ακόµη ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, λόγω του 

ότι ακόµα εκκρεµεί προς έγκριση το αίτηµα µας από το Υπουργείο 
Εσωτερικών, διαφόρων ειδικοτήτων, το οποίο θα ασχοληθεί µε την 
πυρασφάλεια, καθαριότητα, φύλαξη, κοπές ξερών δέντρων, ξεχορτάριασµα 
κ.λ.π. του Άλσους και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, 

8) – το γεγονός ότι έχει γίνει πρόβλεψη πιστώσεων στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου οικον, έτους 2013, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 3190/12-3-2013 
Βεβαίωση του Τµήµατος  Προϋπολογισµού - Λογιστηρίου της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας, για την κάλυψη της µισθοδοσίας του 
εν λόγω προσωπικού, 
 
προτείνουµε την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών για την 
αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών 
πυρασφάλειας, ως εξής : 
 
  
 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 
∆Ε Οδηγοί (Γ΄κατηγορία) µε ψηφιακό ταχογράφο 5 
∆Ε Χειριστής Γερανοφόρου (Γ΄ οµάδας και Γ΄ 1 
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τάξης) 
ΥΕ εργάτες πυρασφάλειας – καθαριότητας Άλσους 12 

ΣΥΝΟΛΟ : 18 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, σχετικής µε την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση 
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, για το έτος 2013.     
 

 
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. 
 
Οι κ.κ. ∆.Ε.Γκούµα και Σ.Πολίτης δήλωσαν ότι καταψηφίζουν επειδή δεν υπάρχει 
µόνιµο προσωπικό στο ∆ήµο για τον ανωτέρω σκοπό. 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα, ως εισάγεται, 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
∆.Ε.Γκούµα, Σ.Πολίτης, Ζ.Χωρινός και Χ.∆ηµακόπουλος (σύνολο 4). 

 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, την 
επιµέρους εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ∆ήµου, τα 
στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει 
• Τις διατάξεις του ένατου άρθρου, παράγραφος 20α του Ν. 4057/2012 
• Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 
• Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 
• Τα έγγραφα 8920/6-3-2013, 21875/29-5-2013 & 30542/29-7-2013 του 

Υπουργείου Εσωτερικών 
• Τα έγγραφα 10454/22-8-2012 & 3250/13-3-2013 της ∆ιεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ∆ήµου  
 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(20 ΥΠΕΡ- 4 ΚΑΤΑ) 
 
Εγκρίνει για τους αναλυτικά αναφερόµενους στην εισήγηση λόγους την πρόσληψη 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών και 
συγκεκριµένα δεκαοκτώ (18) ατόµων για την  αντιµετώπιση  κατεπειγουσών 
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εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών  πυρασφαλείας της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου του ∆ήµου, ως εξής: 
 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 
∆Ε Οδηγοί (Γ΄κατηγορία) µε ψηφιακό ταχογράφο 5 
∆Ε Χειριστής Γερανοφόρου (Γ΄ οµάδας και Γ΄ 
τάξης) 

1 

ΥΕ εργάτες πυρασφάλειας – καθαριότητας Άλσους 12 
ΣΥΝΟΛΟ : 18 

 
 
 
• Σηµειώνεται ότι για την κάλυψη της µισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού έχει 

γίνει πρόβλεψη πιστώσεων στον  εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου οικον. 

έτους 2013, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ 3190/12-3-2013 Βεβαίωση του 

Τµήµατος  Προϋπολογισµού - Λογιστηρίου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

του ∆ήµου. 

 

• Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί τόσο στην «Εφηµερίδα της Υπηρεσίας» στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου, όσο και στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και να υποβληθεί για 
έλεγχο νοµιµότητας στον κ. Γεν. Γραµµατέα Αποκ/νης ∆ιοίκησης Αττικής. 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   149/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.            Ο ΕΚΤΕΛΕΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Τάφας Ηλίας 

Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΩΗΓ-ΑΘ0



 8 

Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 

Χωρινός Ζαχαρίας 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 

 

 

 

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

1. Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου                                        
3. Γραφείο Α/δηµάρχου Περιιβάλλοντος και Πρασίνου                                    
4. Γραφείο Α/δηµάρχου Οικον. Υπηρεσιών                                  
5. Γραφείο Γενικής Γραµµατέα 
6. ∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
7. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
8. Τµήµα Μισθοδοσίας 
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