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ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου με σύμβαση διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών 
του Τμήματος Κοιμητηρίου του Δήμου με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές 
αντικαταβολές»  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε τακτική 
δημόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου 
Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 
14.2.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
3711/9-2-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 3/2018) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και 
στους  Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Η Γραμματέας : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος 
Γραμματέα του Δ.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου)   

 
 
 
 
 

 
 

   
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 

 

   
Αρ. Απόφασης: 35/2018 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4246/15-2-2018 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 

                         
Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 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 14.2.2018 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 3/2018 του Δ.Σ. 
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας, στην οποία ψηφίστηκε το 
παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
8.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
9. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
 

10. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
11. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
13. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
14. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
15. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
16. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
17. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

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

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

ΑΝΤΩΝΙΑ 
33. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 

  

 
Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, 
μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 
 
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: 
           
              

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                    Αράπογλου  Γεώργιος  

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Πλάτανος  Ελευθέριος  

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                          Κανταρέλης  Δημήτριος 

Ανανιάδης  Νικόλαος                                           Παπανικολάου  Νικόλαος  
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                            Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Παπαλουκά  Ευτυχία                                           Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος                  Κουτσάκης  Μιχαήλ 
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος              Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Ρόκου  Χαρίκλεια                                                 Σιώρης  Νικόλαος 

Πάνος  Γεώργιος  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  

Χαραμαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

ΑΔΑ: 7ΝΦ846ΜΩ0Ι-9Ω0



 3 

Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  

Τομπούλογλου Ιωάννης  

Κοπελούσος  Χρήστος  

Κόντος  Απόστολος  

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  

Παπακώστας  Βασίλειος  

 

 
    
Σημειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο  η Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος 

Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Οι κ.κ. Γ.Γαβριηλίδης, Ν.Ανανιάδης, Γ.Καλύβης και η κα Χ.Ρόκου προσήλθαν στη 

Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 2ου θέματος Ε.Η.Δ.. 

 Ο κ. Χ.Αγγελής προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν 

την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος Ε.Η.Δ.. και αποχώρησε από αυτήν μετά τη 

συζήτηση και ψηφοφορία επί του 19ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Λ.Γεωργαμλής αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

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

 Ο κ. Β.Παπακώστας και η κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη αποχώρησαν από τη 

Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 4ου θέματος της Η.Δ.. 

 

Απουσίες :  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ.Ντάτσης απουσίαζε δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει 

σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την 

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο 12ο 

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 
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Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.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.Δ.  

 

12ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 4156/14-2-2018 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κύριε Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  
διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη αναγκών  του Τμήματος Κοιμητηρίου, με 
κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές. 
 
 
Στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018, 
με  το υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 3449/5-2-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
και το υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 10126/3734/6-2-2018 έγγραφο της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής δόθηκαν οδηγίες για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων 
των φορέων, λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή 
των κρατικών δαπανών.  
 
Σύμφωνα με το ως άνω αναφερόμενο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών τα 
έσοδα των δήμων από τα κοιμητήρια είναι «δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα προς 
κάλυψη εν μέρει ή εν όλω των δαπανών της συντηρήσεως και εν γένει λειτουργίας 
αυτών». Από τη διάταξη αυτή δεν συνάγεται ότι τα έσοδα των δήμων που 
προέρχονται από τη λειτουργία των κοιμητηρίων τους έχουν ανταποδοτικό 
χαρακτήρα και επομένως η υπηρεσία του δήμου που διαχειρίζεται τα κοιμητήριά τους 
δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ανταποδοτική υπηρεσία». Αιτήματα για την κάλυψη 
αναγκών κοιμητηρίων μπορούν να υποβάλλονται με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές 
αντικαταβολές. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3897/12-2-2018 έγγραφο του 
Τμήματος Κοιμητηρίου της  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών μας 
γνωστοποιήθηκαν τα εξής: «Σας υπενθυμίζουμε ότι στο Τμήμα Κοιμητηρίου υπάρχει 
σοβαρή υπηρεσιακή ανάγκη για ενίσχυση του μόνιμου προσωπικού, η οποία καθιστά 
απαραίτητη και επιτακτική την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για ολόκληρο το 
έτος 2018. Συγκεκριμένα το υπάρχον μόνιμο προσωπικό είναι αδύνατον να καλύψει 
στοιχειωδώς τις καθημερινές ανάγκες που προκύπτουν. Είναι πραγματικά ανθρωπίνως 
αδύνατο οι τέσσερις εργάτες νεκροταφείου και οι πέντε φύλακες για  είκοσι μια 
βάρδιες εβδομαδιαίως να φροντίσουν και να φυλάξουν επαρκώς και επί 24ώρου τα 
52,5 στρέμματα έκτασης του Κοιμητηρίου. Σημειωτέον ότι στο χώρο προσέρχονται 

ΑΔΑ: 7ΝΦ846ΜΩ0Ι-9Ω0



 5 

καθημερινά κατά μέσο όρο 500 άτομα, πραγματοποιούνται έξι ταφές, έξι εκταφές και 
έξι κατασκευές τάφων, ενώ απαιτείται τουλάχιστον ένα φορτηγό για τη μεταφορά 
των ημερήσιων απορριμμάτων του. Επιπροσθέτως καθημερινά εξυπηρετούνται 
περίπου 100 συναλλασσόμενοι και παρέχεται επίσης τηλεφωνική εξυπηρέτηση προς 
το κοινό, διαθέτοντας μόνο ένα διοικητικό υπάλληλο και ένα υπάλληλο 
μηχανογράφησης. Για λόγους λοιπόν που αφορούν την προστασία της δημόσιας 
υγείας, την αποφυγή υγειονομικών κινδύνων, τη στοιχειώδη φύλαξη, την υπεύθυνη 
εξυπηρέτηση του πολυπληθούς κοινού και συνολικά  την αξιοπρεπή λειτουργία ενός 
χώρου που αφορά τον σεβασμό ζώντων και τεθνεώτων, αιτούμαστε την πρόσληψη 
17 ατόμων, ως εξής: 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΔΕ Διοικητικού 2 

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτή 
αλυσοτρόχου και λαστιχοφόρου παντός τύπου και κάτοχο 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας) 

1 

ΔΕ Οδηγών  (Γ΄ κατηγορίας) 1 

ΥΕ Εργατών Χειρωνακτικών Εργασιών 5 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων 4 

ΥΕ Καθαριστών Εσωτερικών Χώρων 1 

ΥΕ Φυλάκων Νεκροταφείου 3 

ΣΥΝΟΛΟ : 17 

 
  Επισημαίνεται ότι το κόστος μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού, θα 
καλυφθεί αποκλειστικά από τα έσοδα που εισπράττονται από το Τμήμα Κοιμητηρίου  
για τις παρεχόμενες  υπηρεσίες. 
 
  Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να υποβάλλουμε μέσω της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, αίτημα για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας  οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη 
αναγκών του Τμήματος Κοιμητηρίου, με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές 
αντικαταβολές  προκειμένου να προωθηθεί για έγκριση, υπό τη μορφή έκδοσης 
Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 
 
    Έχοντας υπόψη 
1)-τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει 
2)-τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 
3)- τις διατάξεις της παραγράφου 14 του  άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν 
4)-τις ανάγκες για πρόσληψη προσωπικού  που υπάρχουν στο Τμήμα Κοιμητηρίου 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,  
5)-τις θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  που προβλέπονται 
στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου μας (ΦΕΚ 352/τεύχος 
Β΄/9-2-2017) 
6)-την υπ΄ αριθμ. 4064/14-2-2018 Βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, 
Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου μας, από την οποία προκύπτει ότι   έχουν  συμπεριληφθεί οι 
απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη 
προσωπικού στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 καθώς επίσης ότι από 
το Δημοτικό Κοιμητήριο εισπράττονται τέλη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, από τα 
οποία θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου το κόστος της μισθοδοσίας του  
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παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικής με την 
έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με σύμβαση 
διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την  κάλυψη αναγκών  του Τμήματος Κοιμητηρίου, με 
κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές. 
 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί 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 .   
 
Μετά ταύτα, το Δ.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 Ν. 2190/1994, όπως ισχύει 
 Τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 

 Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του  άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

 Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 3449/5-2-2018 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών και το υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 10126/3734/6-2-2018 έγγραφο της  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

 Τις ανάγκες για πρόσληψη προσωπικού  που υπάρχουν στο Τμήμα 
Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,  

 Τις θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  που 
προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου (ΦΕΚ 
352/τεύχος Β΄/9-2-2017) 

 Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4064/14-2-2018 Βεβαίωση του Τμήματος 
Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, από την οποία προκύπτει ότι   
έχουν  συμπεριληφθεί οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της 
μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού στον προϋπολογισμό του Δήμου 
οικονομικού έτους 2018 καθώς επίσης ότι από το Δημοτικό Κοιμητήριο 
εισπράττονται τέλη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, από τα οποία θα καλυφθεί 
εξ ολοκλήρου το κόστος της μισθοδοσίας του.  
 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  με 
σύμβαση διαρκείας οκτώ (8) μηνών και συγκεκριμένα δεκαεπτά (17) ατόμων για 
την  αντιμετώπιση των αναγκών του Τμήματος Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης  
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές 
αντικαταβολές, ως εξής :  
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΔΕ Διοικητικού 2 

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτή 
αλυσοτρόχου και λαστιχοφόρου παντός τύπου και κάτοχο 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας) 

1 

ΔΕ Οδηγών  (Γ΄ κατηγορίας) 1 

ΥΕ Εργατών Χειρωνακτικών Εργασιών 5 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων 4 

ΥΕ Καθαριστών Εσωτερικών Χώρων 1 

ΥΕ Φυλάκων Νεκροταφείου 3 

ΣΥΝΟΛΟ : 17 

 
 
  Επισημαίνεται ότι το κόστος μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού θα 
καλυφθεί αποκλειστικά από τα έσοδα που εισπράττονται από το Τμήμα Κοιμητηρίου  
για τις παρεχόμενες  υπηρεσίες. 
 
Το σχετικό αίτημα του Δήμου θα υποβληθεί μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, προκειμένου να προωθηθεί για έγκριση, υπό τη μορφή έκδοσης Απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών. 
 
 

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4064/14-2-2018 
Βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών 
Υποθέσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχουν  
συμπεριληφθεί οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της μισθοδοσίας 
του υπό πρόσληψη προσωπικού στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού 
έτους 2018 καθώς επίσης ότι από το Δημοτικό Κοιμητήριο εισπράττονται τέλη 
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, από τα οποία θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου το 
κόστος της μισθοδοσίας του.  

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   35/2018. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

   
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                          ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 

 
 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Κουμαριανός  Ευάγγελος 

Καλαμπόκης  Ιωάννης 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 
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Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Ρόκου  Χαρίκλεια 

Καλύβης  Γεώργιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου Χριστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

Κοπελούσος  Χρήστος 

Κόντος  Απόστολος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εμμανολία 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  
 

1. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου                                        
3. Γραφείο Α/δημάρχου Οικον. Υπηρεσιών  
4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
6. Τμήμα Κοιμητηρίου 
7. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
8. Τμήμα Λογιστηρίου                               
9. Γραφείο Γενικής Γραμματέα 
10. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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