
 1 

 

 
ΘΕΜΑ: «Κατάργηση του Ν.Π.∆.∆. «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ», µεταφορά των αρµοδιοτήτων του και ένταξη του 
προσωπικού του στο ∆ήµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 241 του 
∆.&Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06) και του άρθρου 103 του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης»)»  
 
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 
16.12.2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
17379/12-12-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 33/2013) 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. 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: 224/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 17736/18-12-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου και 
∆ιοικητικής Μέριµνας 

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 16.12.2013 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 32/2013 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 20 παρόντες 
και 13 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Κότσιρας Παύλος                                                 
Παϊδας Αδαµάντιος                                             Παπανίκα Αικατερίνη                                          
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Παπανικολάου Νικόλαος                                    
Τάφας Ηλίας                                                        Κόντος Σταύρος 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                            Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Παπακώστας Γεώργιος                                      ∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Καραβίας Γεώργιος                                            Βαλασσάς Βεργής 
                                                                            Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Χατζηδάκη Μαρία                                              Νικολόπουλος Φώτης 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος   Λαζαρίδης Πέτρος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                     Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                        
Γραµµένος Σπυρίδων                                          Κοσµά Σταυρούλα                                              
Κοσκολέτος Σωτήριος                                        Πλάτανος Ελευθέριος 
Κοπελούσος Χρήστος                                                
Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
Πολίτης Σταύρος     
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Ματσουκά-Κουµαριανού Βασιλική        
Γρετζελιάς Παντελής                                  
Χωρινός Ζαχαρίας 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Αγαγιώτου Βασιλική 
   
   
    
Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν απούσες  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 Αιµιλία 

Σταθούλια. 

 

• Τα θέµατα της Η.∆. συζητήθηκαν µε την εξής σειρά: 7ο , 1ο-6ο . 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Π.Γρετζελιάς και η κα Ε.Παπαλουκά αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση µετά τη 

συζήτηση και ψηφοφορία επί του µοναδικού θέµατος Ε.Η.∆.. 

• Ο κ. Σ.Γραµµένος προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν από την ψηφοφορία επί του 7ου θέµατος της Η.∆.. 

• Η κα Β.Ματσουκά-Κουµαριανού και ο κ. Ζ.Χωρινός αποχώρησαν από τη 

Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 7ου θέµατος της Η.∆.. 

 
 
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, το οποίο οµόφωνα τα παρόντα µέλη του Σώµατος 

συµφώνησαν να προταχθεί και να συζητηθεί ως 1ο µεταξύ των θεµάτων αυτής. 
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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. 17466/13-12-2013 διαβιβαστικό έγγραφο του Ιδιαιτέρου 
Γραφείου ∆ηµάρχου και την υπ΄αρ. 129/2013 διαβιβασθείσα Απόφαση-πρόταση, 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ» ανέφερε προς 
το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Α) 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης, έγκρισης της ανάληψης   των 
αρµοδιοτήτων του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου µας µε την  επωνυµία (ΕΝΙΑΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ), της µεταφοράς του προσωπικού και της κατάργησης 
αυτού». 
 
Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010: 
« παρ.1. Κάθε δήµος µπορεί να συνιστά ή να έχει: 
α) Έως δύο (2) νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ένα για τους τοµείς αρµοδιοτήτων 
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τοµείς 
πολιτισµού, αθλητισµού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 
του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο ∆ήµος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε 
µπορεί να έχει έως ένα (1) νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. 
β) Ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης 
λιµένα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.» 
Κατόπιν των ανωτέρω: 
● µε την υπ’ αρ. 57/2011 περί ορθής επανάληψης της υπ΄αριθµ. 6/2011 Απόφασης 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αρ. φυλ. 591/τ.Β΄/14-4-2011 
εγκρίθηκε η συγχώνευση των ∆έκα (10) Ν.Π.∆.∆.  µε τις επωνυµίες:  
1) Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος ∆ιάκος»   
2) «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ»  
3) ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΟΤΕΤΖΑΓΙΑΣ» 
4)ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ  
5) ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ Κ.Α.Π.Η. ∆ΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ  
6) ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ  
7) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ  
8) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ Ν. ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ  
9) ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ –Κ.Α.Π.Η. Ν. ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ  
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10) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ Ν. ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ και η σύσταση νέου 
Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ», η οποία δηµοσιεύτηκε 
στο υπ’ αριθ. φυλ. 591 / τ. Β΄/14-4-2011Φ.Ε.Κ.  
Αποφάσεις που αφορούν στη σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, λύση ή 
κατάργηση δηµοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων και δηµοτικών νοµικών προσώπων 
δηµοσίου δικαίου λαµβάνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 239-241 του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006). 
Οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίνονται µε πράξη του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως (παρ.2 του άρθρου 16 του Ν.4147/2013). 
Συγκεκριµένα στις παρ.3 και 5 του άρθρου 241 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: 
«παρ.3. Νοµικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθηκαν µε οποιονδήποτε 
τρόπο, καταργούνται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, ύστερα 
από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δηµοσίευση της απόφασης κατάργησης, η 
τυχόν περιουσία τους περιέρχεται αυτοδικαίως στο ∆ήµο ή την Κοινότητα, που τα 
σύστησε. 
παρ.5. Το προσωπικό που υπηρετεί στα νοµικά πρόσωπα, που καταργούνται, 
εντάσσεται στον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 318 του ν. 
1188/ 1981, όπως ισχύει.» 
Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 219 του Ν. 3584/07 (Κώδικας Κατάστασης 
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που αντικατέστησε το Ν. 1188/81), ορίζονται 
τα εξής: 
«παρ.1. Στις περιπτώσεις κατάργησης ∆ήµου και ένωσης του µε άλλο ∆ήµο, το 
προσωπικό του καταργούµενου ∆ήµου καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του 
∆ήµου µε τον οποίο ενώνεται, µε την ίδια σχέση εργασίας που έχει, και καταλαµβάνει 
αντίστοιχες, κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, θέσεις. 
παρ.2. Αν στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου στον οποίο ενώνεται ο 
καταργούµενος ∆ήµος δεν υφίστανται κενές θέσεις αντίστοιχες προς τις κατά 
κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα θέσεις του καταργούµενου ∆ήµου, αυτές 
δηµιουργούνται µε τροποποίησή του εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών. Οι 
δηµιουργούµενες θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι 
προσωποπαγείς και καταργούνται µόλις κενωθούν, µε οποιονδήποτε τρόπο. 
παρ.5. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος εφαρµόζονται, 
αναλόγως, και για το 
προσωπικό των δηµοτικών και κοινοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου 
δικαίου, που καταργούνται, και αναλαµβάνει ο οικείος ∆ήµος ή Κοινότητα 
απευθείας ή όχι την εκπλήρωση του σκοπού τους.». 
 
Έχοντας υπόψη το ως άνω νοµοθετικό πλαίσιο και προκειµένου να επιτευχθούν 
οικονοµίες κλίµακας στη γενικότερη λειτουργία του ∆ήµου και των νοµικών του 
προσώπων, προτείνεται: 
 
 Η κατάργηση του Ν. Π. ∆. ∆. µε την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
–ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ» µε ταυτόχρονη µεταφορά του συνόλου των αρµοδιοτήτων 
του ανωτέρω Ν.Π.∆.∆. στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος. 
Με την κατάργηση του αναφεροµένου Ν. Π. ∆. ∆., τυχόν περιουσιακά στοιχεία 
αυτού 
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περιέρχονται στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, ο οποίος το σύστησε. 
Όσον αφορά το προσωπικό, που υπηρετεί στο καταργούµενο Ν. Π. ∆. ∆. καθίσταται 
αυτοδικαίως προσωπικό του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και παρέχει τις 
υπηρεσίες του σε αυτόν, µε την ίδια σχέση εργασίας. Για τη σύσταση των θέσεων 
του προσωπικού αυτού θα ακολουθήσει τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, εντός εξαµήνου. 

Αναλυτικά το προσωπικό του υπό κατάργηση Ν. Π. ∆. ∆. σύµφωνα µε την αριθµ. 
22/2013(αρ.πρωτ/λου 3076/11-12-13) Απόφαση του ∆.Σ. του Ενιαίου Φορέα έχει ως 

κάτωθι: 
 Στο Ν. Π. ∆. ∆. µε την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΚΟΙΝ. 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ» 
απασχολούνται συνολικά 50 (πενήντα) άτοµα και ειδικότερα: 
 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (37 Υπάλληλοι). 
• 3 υπάλληλοι κατηγορίας -κλάδου Π.Ε.10 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας- κλάδου Π.Ε. Νηπιαγωγών. 
• 2 υπάλληλοι κατηγορίας -κλάδου Τ. Ε. Νηπιαγωγών. 
• 10 υπάλληλοι κατηγορίας- κλάδου Τ. Ε. Βρεφονηπιοκόµων. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας- κλάδου Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών. 
• 3 υπάλληλοι κατηγορίας - κλάδου Τ.Ε. Φυσικοθεραπευτών. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας-  κλάδου ∆. Ε. 1 ∆ιοικητικών. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας-  κλάδου ∆. Ε. Πληροφορικής Η/Υ 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας-  κλάδου ∆. Ε. 1 Τεχνιτών. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας-  κλάδου ∆. Ε. 30 Συντηρητών Κτιριακών Εγκαταστάσεων. 
• 3 υπάλληλοι κατηγορίας -  κλάδου ∆. Ε. 32 Μαγείρων. 
• 10 υπάλληλοι κατηγορίας -  κλάδου Υ. Ε. 16 Προσωπικό Καθαριότητας.  
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (12 Υπάλληλοι). 
• 2 υπάλληλοι κατηγορίας -κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού. 
• 3 υπάλληλοι κατηγορίας -κλάδου Π.Ε.10 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. 
• 2 υπάλληλοι κατηγορίας - κλάδου ∆. Ε. 8 Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας- κλάδου ∆. Ε. ειδικότητας Μουσικών. 
• 2 υπάλληλοι κατηγορίας - κλάδου Υ.Ε. 16 Προσωπικού Καθαριότητος. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας - κλάδου Υ.Ε.1 ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων. 
.  1 υπάλληλος κατηγορίας - κλάδου ∆.Ε.38 ειδικότητας Πληροφορικής. 
 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
(1 Υπάλληλος µε προσωρινούς πίνακες   Α.Σ.Ε.Π.) 

• 1 υπάλληλος κατηγορίας – κλάδου Υ.Ε.  ειδικότητας Προσωπικού Καθαριότητας. 
 
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου µας έτους 2013 αλλά και για τα επόµενα έτη, εφόσον 
συνυπολογιστεί η οικονοµία κλίµακας που επιτυγχάνεται από τη ζητούµενη 
κατάργηση, καθώς και το γεγονός ότι δεν θα καταβάλλεται πλέον η σχετική 
επιχορήγηση του ∆ήµου προς το Ν.Π.∆.∆. 
Κατόπιν των ανωτέρω , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, καλείται να αποφασίσει για 

 
 Την κατάργηση του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
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–ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ», µε ταυτόχρονη µεταφορά του συνόλου των αρµοδιοτήτων 
του ανωτέρω Ν.Π.∆.∆. στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος. 
Με την κατάργηση του αναφεροµένου  Ν.Π.∆.∆., τυχόν περιουσιακά στοιχεία αυτών   
περιέρχονται στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, ο οποίος το σύστησε. 
Όσον αφορά το προσωπικό, που υπηρετεί στο καταργούµενο Ν.Π.∆.∆. καθίσταται 
αυτοδικαίως προσωπικό του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και παρέχει τις 
υπηρεσίες του σε αυτόν, µε την ίδια σχέση εργασίας. Για τη σύσταση των θέσεων 
του προσωπικού αυτού θα ακολουθήσει τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, εντός εξαµήνου. 
 
Αναλυτικά το προσωπικό του υπό κατάργηση Ν.Π.∆.∆. έχει ως κάτωθι: 
Στο Ν. Π. ∆. ∆. µε την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
–ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ» απασχολούνται 
συνολικά 50 (πενήντα) άτοµα και ειδικότερα: 
 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (37 Υπάλληλοι). 
• 3 υπάλληλοι κατηγορίας -κλάδου Π.Ε.10 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας- κλάδου Π.Ε. Νηπιαγωγών. 
• 2 υπάλληλοι κατηγορίας -κλάδου Τ. Ε. Νηπιαγωγών. 
• 10 υπάλληλοι κατηγορίας- κλάδου Τ. Ε. Βρεφονηπιοκόµων. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας- κλάδου Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών. 
• 3 υπάλληλοι κατηγορίας - κλάδου Τ.Ε. Φυσικοθεραπευτών. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας-  κλάδου ∆. Ε. 1 ∆ιοικητικών. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας-  κλάδου ∆. Ε. Πληροφορικής Η/Υ 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας-  κλάδου ∆. Ε. 1 Τεχνιτών. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας-  κλάδου ∆. Ε. 30 Συντηρητών Κτιριακών Εγκαταστάσεων. 
• 3 υπάλληλοι κατηγορίας -  κλάδου ∆. Ε. 32 Μαγείρων. 
• 10 υπάλληλοι κατηγορίας -  κλάδου Υ. Ε. 16 Προσωπικό Καθαριότητας.  
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (12 Υπάλληλοι). 
• 2 υπάλληλοι κατηγορίας -κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού. 
• 3 υπάλληλοι κατηγορίας -κλάδου Π.Ε.10 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. 
• 2 υπάλληλοι κατηγορίας - κλάδου ∆. Ε. 8 Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας- κλάδου ∆. Ε. ειδικότητας Μουσικών. 
• 2 υπάλληλοι κατηγορίας - κλάδου Υ.Ε. 16 Προσωπικού Καθαριότητος. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας - κλάδου Υ.Ε.1 ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων. 
. 1 υπάλληλος κατηγορίας - κλάδου ∆.Ε.38 ειδικότητας Πληροφορικής. 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
(1 Υπάλληλος µε προσωρινούς πίνακες   Α.Σ.Ε.Π.) 

• 1 υπάλληλος κατηγορίας – κλάδου Υ.Ε.  ειδικότητας Προσωπικού Καθαριότητας. 
 
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του  προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2013 αλλά και για τα επόµενα έτη, εφόσον 
συνυπολογιστεί η οικονοµία κλίµακας που επιτυγχάνεται από τη ζητούµενη 
κατάργηση, καθώς και το γεγονός ότι δεν θα καταβάλλεται πλέον η σχετική 
επιχορήγηση του   ∆ήµου προς το Ν. Π. ∆. ∆. 
 
Β) 
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Απόφαση αρ. 129/13 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/13 
 
Στη Ν. Χαλκηδόνα και στο κτίριο επί της οδού Ραιδεστού 21, όπου στεγάζεται 
το Νοµικό Πρόσωπο σήµερα 11.12.2013 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 τακτική 
συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μιχαήλ 
Κουτσάκη, µε αρ. 3054/05.12.2013 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, 
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 Β΄, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία γιατί από τους δέκα 
πέντε (15) Συµβούλους, παραβρέθηκαν οι οκτώ (8).  
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
      (αν και κλήθηκαν νοµίµως) 
1. Κουτσάκης Μιχαήλ, Πρόεδρος                      1. Γκρίντζαλης Ηλίας, Μέλος 

  
2. Χριστοδουλίδης  Κωνσταντίνος, Γραµµατέας    2.ΕυαγγελινόςΚωνσταντίνος, 

Μέλος 
3. ∆ηµητριάδου Μαρία, Μέλος                          3. Κούσουλα Άννα, Μέλος        
4. Ζέτος ∆ηµήτριος, Μέλος          4. Ματσουκά Βασιλική, Μέλος        
5. Μάισνερ Κυριακή, Μέλος                               5. Μέρτικα Φιλιώ, Μέλος 
6. Μιχαηλίδου Στέλλα, ως αναπληρωµατικό Μέλος    6. Σωτήρου Τέτη, ως 

αναπληρωµατικό Μέλος                                       του παραιτηθέντος 
τακτικού Μέλους                         του παραιτηθέντος τακτικού Μέλους   
κας Φαφούτη Σοφίας                     κου Αρβανιτόπουλου Σωτηρίου 

7. Μπούνδρης Κωνσταντίνος, Μέλος             7. Τάφας Ηλίας, Αντιπρόεδρος                            
8. Παυλοπούλου Βασιλική, Μέλος                             

   
      
 
ΘΕΜΑ: 5ο 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε στο ∆.Σ. 
ότι:  
 
Η υπηρεσία του Νοµικού Προσώπου, µετά την επιχορήγηση από το Υπουργείο 
Εσωτερικών για την εξόφληση των οφειλών παλαιών υποχρεώσεων, καταβάλει 
προσπάθεια για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας για όσα παραστατικά είναι 
πλήρη δικαιολογητικών εντός του ∆εκεµβρίου του 2013. Ήδη έχει εκδοθεί ο 
µεγαλύτερος όγκος των Χ.Ε. Παράλληλα µε την ένταξη των παιδικών σταθµών στο 
πρόγραµµα του ΕΣΠΑ το Νοµικό Πρόσωπο θα εισπράξει για το διάστηµα 2013 - 2014 
το ποσό των  338.800,00 €. Με το ποσό αυτό, τη χρηµατοδότηση του Υπ.Ες. και την 
επιχορήγηση του ∆ήµου, το Νοµικό Πρόσωπο καλύπτει αν όχι ολοκληρωτικά σε 
µέγιστο βαθµό τις οικονοµικές του υποχρεώσεις και µειώνει στο ελάχιστο της οφειλές 
του, που θα µεταφερθούν στην επόµενη χρήση.  
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Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και µε τη σύµφωνη γνώµη των εργαζόµενων για τη 
µεταφορά τους στο ∆ήµο, του θεωρείται ότι είναι πρόσφορο το έδαφος για τη 
µεταφορά του Νοµικού Προσώπου στο ∆ήµο, είτε αυτό είναι αρµοδιότητες και 
υπηρεσίες, είτε είναι προσωπικό και περιουσιακά στοιχεία. 
 
Καλείται το ∆.Σ. να αποφασίσει και να προτείνει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη 
µεταφορά του Νοµικού Προσώπου όπως παραπάνω αναφέρεται. 

 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, διαπίστωσε την θετική συγκυρία για την 
µεταφορά του Νοµικού Προσώπου στο ∆ήµο, πήρε υπόψη του τις σχετικές διατάξεις 
που διέπουν τη δηµιουργία, λειτουργία κ.λπ. των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου και 
µετά από διαλογική συζήτηση. 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία µε ψήφους έξι (6) έναντι µιας (1) κατά και 

µιας (1) αποχής  
 

Μειοψηφούσης της κας Παυλοπούλου Βασιλικής η οποία ψηφίζει κατά 
αιτιολογώντας την ψήφο της ως κάτωθι:  
 
Μετά την συνένωση των ∆ήµων Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος και την ανάληψη της 
∆ιοίκησης από τη νέα ∆ηµοτική Αρχή, η πάγια αρχική θέση των Σωµατείου των 
εργαζόµενων και της παράταξης της Λαϊκής Συσπείρωσης, ήταν να µην 
απορροφηθούν όλα τα πρώην Νοµικά Πρόσωπα των δύο ενοποιηµένων ∆ήµων και 
δηµιουργηθεί ένα δυσκίνητο υδροκέφαλο Νοµικό Πρόσωπο. Τελικά η νέα ∆ιοίκηση 
ακολούθησε το δικό της δρόµο, µε τη δηµιουργία του Ενιαίου Φορέα. Όλα τα Νοµικά 
Πρόσωπα σε ένα, µε όλα τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν και ταλανίζουν ακόµα 
τον Ενιαίο Φορέα. Μετά τη δηµιουργία του νέου Νοµικού Προσώπου και µε τα 
προβλήµατα που παρουσιάστηκαν, αλλά και µε την γενικότερη κρίση, οι εργαζόµενοι 
ζήτησαν τη µεταφορά στο ∆ήµου του Νοµικού Προσώπου, την οποία για δικούς της 
λόγους η ∆ηµοτική αρχή δεν πραγµατοποίησε έως σήµερα. 
Σήµερα, που τα πράγµατα είναι ακόµα χειρότερα, πετάει το µπαλάκι στους 
εργαζόµενους αν θέλουν ή όχι τη µεταφορά του Νοµικού Προσώπου στο ∆ήµο. 
∆ηλαδή εάν η ∆ηµοτική αρχή δεν καταφέρει µέσα στις σφιχτές προθεσµίες που 
υπάρχουν να ολοκλήρωση τη διαδικασία και οι εργαζόµενοι µείνουν ξεκρέµαστοι, θα 
φταίνε αυτοί, γιατί ζήτησαν τη µεταφορά τους στο ∆ήµο. 
Επειδή πιστεύω ότι εφόσον δεν έχει γίνει έως σήµερα η µεταφορά του Νοµικού 
Προσώπου στο ∆ήµο, δεν διασφαλίζονται οι εργαζόµενοι σε περίπτωση που δεν γίνει 
κατορθωτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας στις προθεσµίες που ορίζει ο νόµος και 
µάλιστα σε προεκλογική περίοδο, καταψηφίζω την πρόταση και προτείνω να 
παραµένει, τόσο το Νοµικό Πρόσωπο, όσο και οι εργαζόµενοι ως έχουν και η ∆ηµοτική 
αρχή να φροντίσει να επιχορηγήσει το Νοµικό Πρόσωπο µε τα απαραίτητα κονδύλια 
για την οµαλή λειτουργία του.  

 
Και της κας Μάισνερ Κυριακής, η οποία απέχει από την ψηφοφορία, γιατί θεωρεί 
ότι η εισήγηση είναι ελλειµµατική και ως εκ τούτου δεν µπορεί να τοποθετηθεί και να 
ψηφίσει.   
 
Να προτείνει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τη µεταφορά στο ∆ήµο: 
 
Α) Το προσωπικό του Νοµικού Προσώπου, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω: 
 
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (37 Υπάλληλοι) 
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• 3 υπάλληλοι κατηγορίας -κλάδου Π.Ε.10 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας- κλάδου Π. Ε. Νηπιαγωγών. 
• 2 υπάλληλοι κατηγορίας -κλάδου Τ. Ε. Νηπιαγωγών. 
• 10 υπάλληλοι κατηγορίας- κλάδου Τ. Ε. Βρεφονηπιοκόµων. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας- κλάδου Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών. 
• 3 υπάλληλοι κατηγορίας - κλάδου Τ.Ε. Φυσικοθεραπευτών. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας-  κλάδου ∆. Ε. 1 ∆ιοικητικών. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας-  κλάδου ∆. Ε. Πληροφορικής Η/Υ 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας-  κλάδου ∆. Ε. 1 Τεχνιτών. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας-  κλάδου ∆. Ε. 30 Συντηρητών Κτιριακών Εγκαταστάσεων. 
• 3 υπάλληλοι κατηγορίας -  κλάδου ∆. Ε. 32 Μαγείρων. 
• 10 υπάλληλοι κατηγορίας -  κλάδου Υ. Ε. 16 Προσωπικό Καθαριότητας.  
  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (12 Υπάλληλοι) 
 
• 2 υπάλληλοι κατηγορίας -κλάδου Π. Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού. 
• 3 υπάλληλοι κατηγορίας -κλάδου Π.Ε.10 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. 
• 2 υπάλληλοι κατηγορίας - κλάδου ∆. Ε. 8 Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας- κλάδου ∆. Ε. ειδικότητας Μουσικών. 
• 2 υπάλληλοι κατηγορίας - κλάδου Υ.Ε. 16 Προσωπικού Καθαριότητος. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας - κλάδου Υ.Ε.1 ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας-  κλάδου ∆.Ε.38 Χειριστών Η/Υ 
  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 
(1 Υπάλληλος µε προσωρινούς πίνακες  Α.Σ.Ε.Π.) 
 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας - κλάδου Υ.Ε.  ειδικότητας Προσωπικού Καθαριότητας. 
 
Β) Τις αρµοδιότητες που υπηρεσίες και υπηρεσίες του Νοµικού Προσώπου, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στην ιδρυτική του πράξη (ΦΕΚ 591/14.04.2011/τ. Β΄) 
 
Γ) Τα περιουσιακά στοιχεία του Νοµικού Προσώπου. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 129/2013 
 
 
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: 
 

• Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ν.Π. εισηγήθηκε το θέµα, αναφερόµενος σε όσα 
είχαν ειπωθεί στο παρελθόν. Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου µίλησε για την απόφαση 
του ∆.Σ. του Ενιαίου Φορέα ∆ράσεων και για τους λόγους καταψήφισης από 
το τακτικό µέλος κα Β.Παυλοπούλου. θεωρώντας ότι δεν διασφαλίζονται οι 
εργαζόµενοι και λοτι δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την έγκαιρη ολοκλήρωση 
των διαδικασιών. Η κα ∆ήµαρχος υπεραµύνθηκε των όσων έγιναν κατά την 
τριετία λειτουργίας του Ν.Π. και τόνισε ότι µε την εξόφληση των 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων αυτού είναι τώρα δυνατή η έλευση του στο 
∆ήµο. Η κα Β.Ματσουκά αναφέρθηκε στις φήµες για ξαφνική κατάργηση 
Νοµικών Προσώπων από πλευράς ΥΠ.ΕΣ, ενώ ο κ. Μ.Κουτσάκης, 

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΗΓ-ΝΘ0



 11 

επανερχόµενος, υποσχέθηκε ότι θα δοθεί αγώνας για επίσπευση όλων των 
αναγκαίων ενεργειών.  

• Η κα ∆.Ε.Γκούµα µίλησε για χρονοβόρες διαδικασίες (νέο οργανόγραµµα-
κατάργηση θέσεων), τόνισε ότι πρέπει να προστατευθούν οι εργαζόµενοι και 
ότι θεωρεί επικίνδυνη τη λήψη άµεσης απόφασης. Επανερχόµενη η κα 
∆ήµαρχος δήλωσε ότι η µεταφορά του Ν.Π. δεν αποτελεί προεκλογικό 
τέχνασµα και υπενθύµισε την οµόθυµη βούληση των εργαζοµένων προς αυτή 
την κατεύθυνση. Από πλευράς της η κα Β.Αγαγιώτου έκανε ιστορική 
αναδροµή στη σύσταση και λειτουργία του Ν.Π., µίλησε για τις απόψεις των 
εργαζοµένων και την απόφαση του ∆.Σ., για τις λύσεις στο θέµα των χρεών 
και εξέφρασε το φόβο και τον προβληµατισµό γι ενδεχόµενες µαζικές 
απολύσεις. Ο κ. Χ.Μπόβος δήλωσε ότι σέβεται τις απόψεις όσων 
προηγήθηκαν, υπενθύµισε την οµόφωνη απόφαση των υπαλλήλων και ζήτησε 
να γίνει τάχιστα η αναγκαία τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου µε τη 
συνδροµή και της Νοµικής Υπηρεσίας.  

• Ο κ. Ι.Τοµπούλογλου υπογράµµισε ότι οι σχετικές ενέργειες από πλευράς 
∆ιοίκησης έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ, εξέφρασε την απορία του για τις 
πολλές απουσίες µελών του ∆.Σ. από την Συνεδρίαση, τις αµφιβολίες του για 
την έγκαιρη περαίωση των σχετικών διαδικασιών και µίλησε για ευθύνες της 
∆ιοίκησης για τους εργαζοµένους. Για µεγάλες προσπάθειες που έγιναν µίλησε 
η κα ∆ήµαρχος. Ο κ. Σ.Πολίτης, από την πλευρά του, µίλησε για την ανάγκη 
άµεσης τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. προς εξασφάλιση των εργαζοµένων του 
Ν.Π..Ο κ. Α.Παΐδας υποστήριξε ότι δεν υπήρξε συσσώρευση νέου χρέους από 
τη λειτουργία του Νοµικού Προσώπου. Ο κ. Χ.Κοπελούσος αναφέρθηκε στα 
άδεια έδρανα και εκτίµησε ότι δεν έλαβαν, ως παράταξη, τις διασφαλίσεις που 
ζήτησαν για τους υπαλλήλους. Τη γνώµη των εργαζοµένων ζήτησε να ακούσει 
ο κ. Ζ.Χωρινός. Ο Αντιδήµαρχος Οικ. Υπηρεσιών κ. Γ.Καραβίας αναφέρθηκε 
στις οφειλές του Ν.Π. και στις σχετικές σφικτές προθεσµίες. 

• Η Γ.Γραµµατέας του ∆ήµου κα Κ.Αµπατζή είπε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ή 
άλλα στοιχεία, παρά µόνον φήµες για κατάργηση Ν.Π. από το 
ΥΠ.ΕΣ..Υπενθύµισε επίσης ότι η διαδικασία είναι πρώτα απόφαση ∆.Σ. για 
κατάργηση του Ν.Π., µεταφορά αρµοδιοτήτων και προσωπικού στο ∆ήµο που 
δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ, µετά νέα απόφαση για τροποποίηση Ο.Ε.Υ. ∆ήµου και 
δεσµεύθηκε για την επίσπευση όλων των ενεργειών. Επανερχόµενος ο κ. 
Χ.Τοµπούλογλου υπογράµµισε ότι δεν έχουν σηµασία οι οφειλές για την 
κατάργηση του Ν.Π., µίλησε για κίνδυνο που διατρέχουν οι εργαζόµενοι από 
την µη έγκαιρη τροποποίηση του Ο.Ε.Υ., για ανακολουθίες της ∆ιοίκησης 
ένεκα των οποίων δεν στηρίζουν την διαδικασία και απέχουν.  

• Από πλευράς εργαζοµένων του Ν.Π. ο κ. ∆.Ζέτος δήλωσε ότι δεν έχουν 
πρόθεση να εµπλακούν σε προεκλογικά παιχνίδια, τόνισε ότι χωρίς 
χρηµατοδότηση το Ν.Π. δεν µπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του, ότι το 
µεγαλύτερο µέρος της κοινωνικής πολιτικής γίνεται µέσω του Ε.Φ.∆. και 
υπενθύµισε την βούληση όλων των εργαζοµένων να έλθουν στο ∆ήµο. Τις 
ίδιες θέσεις ανέπτυξε και το µέλος του ∆.Σ. του Σωµατείου Εργαζοµένων κ. 
Η.Καρασεβδάς. ζητώντας την µεταφορά του Ν.Π. στο ∆ήµο µε όποιο ρίσκο 
και αν αυτό συνεπάγεται. Τη συζήτηση έκλεισε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ν.Π. 
κ. Μ.Κουτσάκης ζητώντας από όλους τους παρόντες την υπερψήφιση της 
εισήγησης. 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
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• Υπέρ της εισήγησης του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι κ.κ. Χ.Μπόβος, Α.Παΐδας, Α.Καβακοπούλου, Η.Τάφας, 
Μ.Κουτσάκης, Γ.Παπακώστας, Γ.Καραβίας, Μ.Χατζηδάκη, Ζ.Χωρινός και 
Β.Αγαγιώτου (σύνολο 10). 

 
• Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, 

Ι.Τοµπούλογλου, Σ.Γραµµένος, Σ.Κοσκολέτος και Χ.Κοπελούσος (σύνολο 5) 
απείχαν από την διεξαχθείσα επί του θέµατος ψηφοφορία. 
 

• Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. ∆.Ε.Γκούµα, Σ.Πολίτης και Β.Ματσουκά-
Κουµαριανού (σύνολο 3) δήλωσαν «παρών» κατά την σχετική ψηφοφορία. 

 
 
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 των άρθρων 239, 240 και ιδίως αυτές του άρθρου 241 του 

∆.&Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06)  
• Τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)»  
• Την αριθ. 57/2011 απόφαση ∆ηµ. Συµβουλίου (Ορθή Επανάληψη της αριθ. 

6/2011 όµοιας) περί σύστασης του Νοµικού Προσώπου που δηµοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ. αρ. φυλ. 591/τ.Β΄/14-4-2011 

• Τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 3584/07 (Κώδικας Κατάστασης 
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) 

• Την αριθ. 129/2013 απόφαση-πρόταση του ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(10  ΥΠΕΡ – 5 ΑΠΟΧΕΣ – 3 «ΠΑΡΩΝ»)  
 

Εγκρίνει την κατάργηση του συσταθέντος µε την αριθ. 57/2011 απόφαση 
∆ηµ. Συµβουλίου (Ορθή Επανάληψη της αριθ. 6/2011 όµοιας) Ν.Π.∆.∆. µε 
την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ» (ΦΕΚ σύστασης 591/τ.Β΄/14-4-
2011), µε ταυτόχρονη µεταφορά του συνόλου των αρµοδιοτήτων του 
ανωτέρω Ν.Π.∆.∆. (όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη συστατική 
του πράξη-Άρθρο 3) στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος. 
 
Με την κατάργηση του αναφεροµένου  Ν.Π.∆.∆., τυχόν περιουσιακά στοιχεία αυτών   
περιέρχονται στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, ο οποίος το σύστησε. 
 
Όσον αφορά το προσωπικό, που υπηρετεί στο καταργούµενο Ν.Π.∆.∆. καθίσταται 
αυτοδικαίως προσωπικό του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και παρέχει τις 
υπηρεσίες του σε αυτόν, µε την ίδια σχέση εργασίας. Για τη σύσταση των θέσεων 
του προσωπικού αυτού θα ακολουθήσει τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, εντός εξαµήνου. 
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Αναλυτικά το προσωπικό του υπό κατάργηση Ν.Π.∆.∆. έχει ως κάτωθι: 
 
Στο Ν. Π. ∆. ∆. µε την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
–ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ» απασχολούνται 
συνολικά 50 (πενήντα) άτοµα και ειδικότερα: 
 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (37 Υπάλληλοι). 
• 3 υπάλληλοι κατηγορίας -κλάδου Π.Ε.10 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας- κλάδου Π.Ε. Νηπιαγωγών. 
• 2 υπάλληλοι κατηγορίας -κλάδου Τ. Ε. Νηπιαγωγών. 
• 10 υπάλληλοι κατηγορίας- κλάδου Τ. Ε. Βρεφονηπιοκόµων. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας- κλάδου Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών. 
• 3 υπάλληλοι κατηγορίας - κλάδου Τ.Ε. Φυσικοθεραπευτών. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας-  κλάδου ∆. Ε. 1 ∆ιοικητικών. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας-  κλάδου ∆. Ε. Πληροφορικής Η/Υ 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας-  κλάδου ∆. Ε. 1 Τεχνιτών. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας-  κλάδου ∆. Ε. 30 Συντηρητών Κτιριακών Εγκαταστάσεων. 
• 3 υπάλληλοι κατηγορίας -  κλάδου ∆. Ε. 32 Μαγείρων. 
• 10 υπάλληλοι κατηγορίας -  κλάδου Υ. Ε. 16 Προσωπικό Καθαριότητας.  
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (12 Υπάλληλοι). 
• 2 υπάλληλοι κατηγορίας -κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού. 
• 3 υπάλληλοι κατηγορίας -κλάδου Π.Ε.10 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. 
• 2 υπάλληλοι κατηγορίας - κλάδου ∆. Ε. 8 Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας- κλάδου ∆. Ε. ειδικότητας Μουσικών. 
• 2 υπάλληλοι κατηγορίας - κλάδου Υ.Ε. 16 Προσωπικού Καθαριότητος. 
• 1 υπάλληλος κατηγορίας - κλάδου Υ.Ε.1 ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων. 
. 1 υπάλληλος κατηγορίας - κλάδου ∆.Ε.38 ειδικότητας Πληροφορικής. 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
(1 Υπάλληλος µε προσωρινούς πίνακες   Α.Σ.Ε.Π.) 

• 1 υπάλληλος κατηγορίας – κλάδου Υ.Ε.  ειδικότητας Προσωπικού Καθαριότητας. 
 
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του  προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2013 αλλά και για τα επόµενα έτη, εφόσον 
συνυπολογιστεί η οικονοµία κλίµακας που επιτυγχάνεται από τη ζητούµενη 
κατάργηση, καθώς και το γεγονός ότι δεν θα καταβάλλεται πλέον η σχετική 
επιχορήγηση του   ∆ήµου προς το Ν. Π. ∆. ∆. 
 
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   224/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

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

  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΗΓ-ΝΘ0



 14 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Τάφας Ηλίας 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

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

Ματσουκά-Κουµαριανού Βασιλική 
Χωρινός Ζαχαρίας 

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 :  
 

- Ν.Π.∆.∆. «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ» 

- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου και ∆ιοικητικής Μέριµνας 
- ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων 
- Σωµατείο Εργαζοµένων ∆ήµου 
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