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ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης επί του αιτήµατος του ∆.Σ. του Ενιαίου Φορέα 
∆ράσεων για την κατανοµή στο Ν.Π. του προσωπικού µε σχέση ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου που εγκρίθηκε για το ∆ήµο από το Υπ. 
Εσωτερικών».  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στο αίθριο του κτιρίου του Παγκόσµιου Πολιτιστικού Ιδρύµατος 
Ελληνισµού της ∆ιασποράς  (Π.Π.Ι.Ε.∆) επί των οδών ∆εκελείας 152 & Ατταλείας 2 -
Νέα Φιλαδέλφεια, σήµερα στις 10.9.2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 7.30 µ.µ., 
ύστερα από την αριθ. πρωτ. 10827/6-9-2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 
21/2012) 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 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 : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 

 
 

  
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: 161/2012 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 11282 / 18-9-2012 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049028-029, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 10.09.2012 
Συνεδρίασης Νο. 22/2012 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
3. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
4. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
5. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
6. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
7. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
8. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
9. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
10. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
11. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

12. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
13. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
14. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
15. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
16. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
17. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
18. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
19. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
20. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
21. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

22. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
23. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
24.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
25. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
26. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
27. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
28. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
29. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
30. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
31. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
32.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
33.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
 
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 30 παρόντες 
και 3 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                            
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                          Κόντος Σταύρος 
Μπόβος Χαράλαµπος                                             Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
                                                                                Πολίτης Σταύρος 
Κότσιρας Παύλος                                                    
Παϊδας Αδαµάντιος                                                 
Χωρινός Ζαχαρίας                                                   
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Σιµιγδαλά Ειρήνη  
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Κουτσάκης Μιχαήλ 

ΑΔΑ: Β4ΘΗΩΗΓ-ΔΧΔ



 3 

Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Παπανίκα Αικατερίνη   
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
                                                
   
      
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

 

Απουσίες :  

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

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

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Λ.Γεωργαµλής αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία 

επί του 7ου θέµατος της Η.∆., το οποίο µεταξύ των θεµάτων αυτής συζητήθηκε ως 1ο, 

ενώ ο κ. Κ.Α.Μάλλιος προσήλθε  στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 

ανωτέρω θέµατος και απεχώρησε από τη Συνεδρίαση, µαζί µε τους κ.κ. Σ.Κοσµά, 

Ζ.Χωρινό, Μ.Κουτσάκη και Χ.∆ηµακόπουλο µετά την συζήτηση και την απόσυρση από 

πλευράς ∆ιοίκησης του 1ου θέµατος της Η.∆. που συζητήθηκε ως 2ο µεταξύ των 

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

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

6ο 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.∆.  

6Ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 6Ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 1653/6-9-2012 διαβιβαστικό έγγραφο του Ενιαίου Φορέα 
∆ράσεων και την υπ΄αρ. 89/2012 διαβιβασθείσα Απόφαση του ∆ιοικητικού του 
Συµβουλίου, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για γνωµοδότηση επί της 

απόφασης ∆.Σ. 89/2012. 

 

Σας διαβιβάζουµε την υπ'  αρ. 89/05.09.2012 απόφαση ∆.Σ. του Νοµικού µας 
Προσώπου, που αφορά στην "Πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον αριθµό 
και τις ειδικότητες πρόσληψης προσωπικού ορισµένου χρόνου".  
 
Παρακαλούµε πολύ να τη φέρετε στην επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για γνωµοδότηση. 
 
Απόφαση αρ. 89/12 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/12 
 
Στη Ν. Χαλκηδόνα και στο κτίριο επί της οδού Ραιδεστού 21, όπου στεγάζεται 
το Νοµικό Πρόσωπο σήµερα 05.09.2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ, συνήλθε σε έκτακτη 
συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Αδαµάντιου 
Παΐδα, µε αρ. 1582/31.08.2012 που επιδόθηκε αυθηµερόν σε κάθε ένα 
σύµβουλο χωριστά και στον Πρόεδρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
234 και 240 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 94 έως και 101, 
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107,108, 143, 148, 151 του ν. 3463/06, παριστάµενου ως γραµµατέα και του 
υπαλλήλου του Νοµικού Προσώπου Ζαχαρόπουλου Χρήστου ∆.Ε. 38 Πληροφορικής 
µε βαθµό Α΄. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία γιατί από τους δέκα 
πέντε (15) Συµβούλους, παραβρέθηκαν οι δεκατέσσερις (14).  
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                            ΑΠΟΝΤΕΣ                                             
                    (αν και κλήθηκαν νοµίµως) 
 
1. Παΐδας Αδαµάντιος, Πρόεδρος                 1. Ρόκου Μαρία                                 
2. Κούσουλα Άννα, Αντιπρόεδρος  
3. Βαρνής Ανδρέας, Γραµµατέας                                                                
4. Αναστασιάδου Ματθίλδη, Μέλος  
5. Γκρίντζαλης Ηλίας,Μέλος,Μέλος  
6. ∆ηµητριάδου Μαρία, Μέλος                                              
7. Ευαγγελινός Κωνσταντίνος, Μέλος  
8. Ματσουκά Βασιλική, Μέλος  
9. Μπερερή Ελένη, Μέλος                                                                

10. Παυλοπούλου Βασιλική, Μέλος                                                   
11. Τάφας Ηλίας, Μέλος                                            
12. Φαφούτη Σοφία,Μέλος                                     
13. Χατζηδάκη Μαρία, Μέλος                            
14. Χριστοδουλίδης  Κωνσταντίνος, Μέλος              
 
ΘΕΜΑ: 1ο  
 
O κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε στα µέλη του 
∆.Σ. ότι διαβιβάστηκε στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος το µε αρ. οικ. 
33018/31.08.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., που αφορά στην έγκριση πρόσληψης 
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Συνολικά 
εγκρίθηκε η απασχόληση δώδεκα (12) ατόµων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος και των ΝΠ∆∆ αυτού. 
 
Ο καθορισµός του αριθµού και των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου για τις υπηρεσίες του ∆ήµου καθώς και του Νοµικού Προσώπου 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, θα γίνει από το δηµοτικό συµβούλιο κατόπιν εισήγησης από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆., επί τη βάση των αιτηµάτων εποχικού 
προσωπικού που στάλθηκαν στο ΥΠ.ΕΣ. για έγκριση στα πλαίσια του 
προγραµµατισµού του έτους 2012. Το ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, είχε αποστείλει αίτηµα για την πρόσληψη δώδεκα (12) 
ατόµων διαφόρων ειδικοτήτων, όπως ακριβώς εγκρίθηκαν µε το παραπάνω έγγραφο 
του ΥΠ.ΕΣ. Κατόπιν τούτων, ο κ. Πρόεδρος προτείνει στο ∆.Σ. να ζητηθούν και τα 
δώδεκα (12) άτοµα µε τις παρακάτω ειδικότητες από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όπως 
περιγράφονται και στην απόφαση ∆.Σ. 80/2012 και την εγκριτική του ΥΠ.ΕΣ.: 
 
1. Πέντε άτοµα (5) Τ.Ε.9 Βρεφονηπιοκόµων 
2. Ένα άτοµο (1) ∆.Ε.8 Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων 
3. Ένα άτοµο (1) ∆.Ε.32 Μαγείρων 
4. Τρία άτοµα (3) Υ.Ε.16 Καθαριστών - Βοηθητικού Προσωπικού 
5. Ένα άτοµο (1) ∆.Ε. Μουσικός - Χορωδός 
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6. Ένα άτοµο (1) ∆.Ε. ∆άσκαλο Μοντέρνου Χορού - Μπαλέτου  
 
ΣΥΝΟΛΟ:  12 Άτοµα    
   
Η πρόσληψη του ανωτέρου προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 2190/94 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως µε τις 
διατάξεις του άρ. 9 παρ. 1 του ν. 3812/2009 και για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) 
µήνες από την ηµεροµηνία πρόσληψης, µε εξαίρεση του Παιδικούς / Βρεφονηπιακούς 
Σταθµούς που η χρονική διάρκεια είναι έως έντεκα (11) µήνες. 
 
Για την κάλυψη των αµοιβών του παραπάνω προσωπικού, έχουν προβλεφθεί στον 
προϋπολογισµό οικ. έτους 2012 του Νοµικού Προσώπου, οι Κ.Α. 02.15.6041.001 µε 
τίτλο "Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ορισµένου χρόνου κ.λπ.)" αρχικής πίστωσης 
75.000,00 € και 02.15.6054.001 µε τίτλο "Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ έκτακτου 
προσωπικού" αρχικής πίστωσης 25.000,00 €. Στη συνέχεια κάλεσε το ∆.Σ. να 
αποφασίσει σχετικά. Το ∆.Σ. αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, µελέτησε τα σχετικά 
έγγραφα και µετά από διαλογική συζήτηση 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία µε ψήφους 13 έναντι 1 (λευκό) 

 
Μειοψηφούσης της κας Αναστασιάδου Ματθίλδης, µε το αιτιολογικό ότι δεν 
παρευρίσκονταν στη συνεδρίαση του ∆.Σ. κατά την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη του 
συγκεκριµένου προσωπικού.  

 
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να καθορίσει για το Νοµικό Πρόσωπο, την 
πρόσληψη και απασχόληση και των 12 ατόµων που εγκρίθηκαν από το ΥΠ.ΕΣ., µε 
σύµβαση ορισµένου χρόνου έως οκτώ (8) µηνών ή έως έντεκα (11) για το 
προσωπικό των Παιδικών / Βρεφονηπιακών Σταθµών µε τις παρακάτω 
ειδικότητες, για να καλύψει σε προσωπικό τις ανάγκες του. 
 
1. Πέντε άτοµα (5) Τ.Ε.9 Βρεφονηπιοκόµων 
2. Ένα άτοµο (1) ∆.Ε.8 Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων 
3. Ένα άτοµο (1) ∆.Ε.32 Μαγείρων 
4. Τρία άτοµα (3) Υ.Ε.16 Καθαριστών - Βοηθητικού Προσωπικού 
5. Ένα άτοµο (1) ∆.Ε. Μουσικός - Χορωδός 
6. Ένα άτοµο (1) ∆.Ε. ∆άσκαλο Μοντέρνου Χορού - Μπαλέτου  
 
ΣΥΝΟΛΟ:  12 Άτοµα    
 
Η πρόσληψη του ανωτέρου προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 2190/94 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως µε τις 
διατάξεις του άρ. 9 παρ. 1 του ν. 3812/2009 και για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) 
µήνες από την ηµεροµηνία πρόσληψης, µε εξαίρεση του Παιδικούς / Βρεφονηπιακούς 
Σταθµούς που η χρονική διάρκεια είναι έως έντεκα (11) µήνες. 
 
Η δαπάνη που θα προκληθεί για τις αµοιβές του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει 
τους Κ.Α. 02.15.6041.001 µε τίτλο "Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ορισµένου 
χρόνου κ.λπ.)" αρχικής πίστωσης 75.000,00 € και 02.15.6054.001 µε τίτλο "Εισφορά 
υπέρ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ έκτακτου προσωπικού" αρχικής πίστωσης 25.000,00 €, που έχουν 
προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του Νοµικού Προσώπου οικ. έτους 2012.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 89/12. 
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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 ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 
Β.Βαλασσάς. 

 
• Ο κ. Ν.Παπανικολάου υπερψήφισε την εισήγηση του συγκεκριµένου θέµατος, 

µετά τις διευκρινίσεις που έλαβε από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του Ν.Π. για τα 
επιµέρους θέµατα που έθεσε κατά τη συζήτηση αυτού. 

 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2190/94, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει και ιδίως µε τις διατάξεις του άρθ. 9 παρ. 1 του ν. 3812/2009 
• Την αριθ. 89/2012 απόφαση-αίτηµα του ∆.Σ. του Ενιαίου Φορέα ∆ράσεων 
• Το µε αρ. οικ. 33018/31.08.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(23  ΥΠΕΡ, 1 ΚΑΤΑ )  
 

Εγκρίνει την κατανοµή στο Ν.Π.∆.∆. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ και των 
12 ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως οκτώ 
(8) µηνών ή έως έντεκα (11) για το προσωπικό των Παιδικών / Βρεφονηπιακών 
Σταθµών που εγκρίθηκαν από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη εποχικών ή άλλων 
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος και 
των ΝΠ∆∆ αυτού, προκειµένου να καλύψει το Νοµικό Πρόσωπο τις ανάγκες του σε 
προσωπικό, καθορίζοντας τον αριθµό και τις ειδικότητες για την πρόσληψη και 
απασχόληση του εν λόγω προσωπικού, ως εξής : 
 

1. Πέντε άτοµα (5) Τ.Ε.9 Βρεφονηπιοκόµων 
2. Ένα άτοµο (1) ∆.Ε.8 Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων 
3. Ένα άτοµο (1) ∆.Ε.32 Μαγείρων 
4. Τρία άτοµα (3) Υ.Ε.16 Καθαριστών - Βοηθητικού Προσωπικού 
5. Ένα άτοµο (1) ∆.Ε. Μουσικός - Χορωδός 
6. Ένα άτοµο (1) ∆.Ε. ∆άσκαλο Μοντέρνου Χορού - Μπαλέτου  

 
ΣΥΝΟΛΟ:  12 Άτοµα    
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Η πρόσληψη του ανωτέρου προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 2190/94 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως µε τις 
διατάξεις του άρθ. 9 παρ. 1 του ν. 3812/2009 και για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) 
µήνες από την ηµεροµηνία πρόσληψης, µε εξαίρεση του Παιδικούς / Βρεφονηπιακούς 
Σταθµούς που η χρονική διάρκεια είναι έως έντεκα (11) µήνες. 
 
Η δαπάνη που θα προκληθεί για τις αµοιβές του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει 
τους Κ.Α. 02.15.6041.001 µε τίτλο "Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ορισµένου 
χρόνου κ.λπ.)" αρχικής πίστωσης 75.000,00 € και 02.15.6054.001 µε τίτλο "Εισφορά 
υπέρ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ έκτακτου προσωπικού" αρχικής πίστωσης 25.000,00 €, που έχουν 
προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του Νοµικού Προσώπου οικ. έτους 2012.  
 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   161/2012. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                               ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Μπόβος Χαράλαµπος 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Βαλασσάς Βεργής 
Γρετζελιάς Παντελής 
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Παπανίκα Αικατερίνη 
Λαζαρίδης Πέτρος 

 

 

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

- Ενιαίο Φορέα ∆ράσεων 
- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
- Τµήµα Προσωπικού 
- Γραφείο Γεν.Γραµµατέα 
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