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Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 
Έχοντας υπόψη: 
1)-Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 
2)-Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α) «Κώδικας Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών  Υπαλλήλων». 
3)-Τις διατάξεις  του άρθρου 14, παρ. 2, περίπτωση ιε΄ του Ν.2190/94 όπως ισχύει, του Π.Δ.  
164/2004, του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 και  του Ν. 
4071/2012. 
4)-Την   υπ’αριθμ. 119/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 
30292/27223/5-7-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
κρίνεται ότι νόμιμα έχει ληφθεί η υπ΄αριθμ. 119/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών 
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. 
5)-Την υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 με αρ. πρωτ. 8627/9-7-2012 Ανακοίνωση  Δημάρχου και τους 
από  23/7/2012 Πίνακες Κατάταξης-Επιλογής των υποψηφίων, για την πρόσληψη για την 
Διεύθυνση Καθαριότητας τεσσάρων (4) οδηγών ΔΕ με δίπλωμα κατηγορίας Γ΄(με κάρτα 
ψηφιακού ταχογράφου), δύο (2) οδηγών ΔΕ (ρυμουλκού μετά ρυμουλκουμένου)  με δίπλωμα 
Γ΄ και Ε΄ κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) 
έτους στα σχετικά αυτοκίνητα, δέκα (10) εργατών/τριών καθαριότητας  ΥΕ (χειρώνακτων) 
και για την Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών  επτά  (7) οδηγών ΔΕ με δίπλωμα Γ΄ 
κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), πέντε (5) δενδροκηπουρών ΔΕ,  δέκα εργατών 
πυρασφάλειας-καθαριότητας ΥΕ και πέντε (5) εργατών πρασίνου ΥΕ. 
6)-Τις υπ΄ αριθμ. 167/2012 & 172/2012  αποφάσεις Δημάρχου, για την πρόσληψη 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό 
διάστημα δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. 
7)-Την Υπεύθυνη Δήλωση παραίτησης της Χατζηελευθεριάδου Ελένης του Χρήστου, η 
οποία είχε προσληφθεί ως εργάτρια καθαριότητας, με την αριθμ. 172/2012 Απόφαση 
Δημάρχου. 
8)-Το αριθμ. 10032/2-8-2012 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης, καθώς στα πλαίσια 
της ΣΟΧ 1/2012 προέκυψε ισοψηφία μεταξύ (2) υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης ΥΕ 
εργατών καθαριότητας που κενώθηκε. 



9)-Την  αριθμ. 9974/1-8-2012 αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά, της Χορμοβίτη 
Αγγελικής του Ιωάννη, που ενώ απεστάλη εμπρόθεσμα με συστημένη επιστολή, περιήλθε στο 
Δήμο μας την 1/8/2012. 
10)-Το γεγονός ότι μία (1) εκ των πέντε (5) θέσεων δενδροκηπουρών που προκηρύχθηκαν 
δεν έχει καλυφθεί. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

Α. Προσλαμβάνουμε τον : 1)-Αγγελίδη Γρηγόριο του Γεωργίου - Κωνσταντίνου  ως εργάτη 
καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης  
Καθαριότητας, διάρκειας  από 3/8/2012 έως 26/9/2012. 
 
Β. Προσλαμβάνουμε την: 1)-Χορμοβίτη Αγγελική του Ιωάννη ως δενδροκηπουρό, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, διάρκειας δύο 
(2) μηνών, ήτοι από 6/8/2012 έως 5/10/2012. 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                               Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
1)-Γραφείο Δημάρχου                                             ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
2)-Γραφείο Αντιδημάρχου Οικον. Υπηρ. 
3)-Γραφείο Αντιδημάρχου Καθ/τας 
4)-Γραφείο Αντιδημάρχου Γεωτ. Υπηρεσιών 
5)-Γραφείο Αντιδημάρχου Διοικ. Υπηρ.                ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
6)-Γραφείο Γενικής Γραμματέως 
7)-Διεύθυνση Καθαριότητας 
8)-Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 
9)-Τμήμα Λογιστηρίου 
10)-Τμήμα Μισθοδοσίας 
 
 
 
   

 


