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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
   Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 
   143 41  Ν.Φ. 
   Πληροφορίες  : Ιωάννα Βασιλακάκη 
   Τηλ. : 213 2049 028 
   Fax : 213 2049 006 

 Από τα πρακτικά της  19 /04/10 
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νέας Φιλαδέλφειας, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 

  
 
ΘΕΜΑ: "Μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού από τη Δημοτική Επιχείρηση 
Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ» στο Δήμο Νέας 
Φιλαδέλφειας " 
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας, συνήλθε σε Συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Μίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών 
Θεσσαλονίκης και Λαχανά,, σήμερα στις 19/04/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, ύστερα από 
την αριθμ.  πρωτ. 3848/15 – 04 - 2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Εμμανουήλ Βατίδη, 
που επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη του, σύμφωνα με τα άρθρα 92 και 95 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06. 

Ο Δήμαρχος : ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ   
Ο Πρόεδρος : ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Ο Γραμματέας : ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ     
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
1. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
2. ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜ 
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
5. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
6. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
7. ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 
 

 
8.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 
9.  ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
10. ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
11. ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ. 
12. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ. 
13. ΧΩΡΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
14. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛ. 
 

 
15. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣ. 
16. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΙΡΗ 
17. ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡ. 
18. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
19. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. 
20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝ. 
21. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 
Ο Δήμαρχος και όλοι οι παραπάνω Δημοτικοί Σύμβουλοι προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ.  πρωτ. 
3848/15 – 04 - 2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Βατίδη, που 
επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα τις δ/ξεις των άρθρων 92 και 95 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06. 
 
Οι απουσιάζοντες, παρ’ ότι προσκλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα με την παραπάνω πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ.Σ., δεν παρέστησαν στην ως άνω συνεδρίαση.   
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Ιωάννα Βασιλακάκη, 
υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 96, 97, 100 του  Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06), δεδομένου 
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ότι σε σύνολο 21 μελών ήταν: 
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ   ______           

1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΧΩΡΙΝΟΣ    ΖΑΧΑΡΙΑΣ  
2.  ΑΛΑΦΑΚΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ  ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 
3.  ΒΑΤΙΔΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΙΡΗ  
4.  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ    ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5.  ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                      
6.  ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
7.  ΚΟΣΜΑ     ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
8.  ΚΟΤΣΙΡΑΣ          ΠΑΥΛΟΣ         
9.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
10.  ΜΟΣΧΟΣ    ΑΝΔΡΕΑΣ 
11.  ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ          
12.  ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
13.  ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
14.  ΜΠΟΒΟΣ    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
15.  ΣΚΑΡΠΑΘΙΑΤΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
16.  ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
17.  ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ    ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

Ο Πρόεδρος, παρουσία των μελών, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
Κατά την συζήτηση του 8ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, προσήλθε στην συνεδρίαση ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Ν. Αδαμόπουλος 
 
Κατά την συζήτηση του 8ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησε από την συνεδρίαση ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στ. Γατσούλης 
 
Κατά την συζήτηση του 9ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησε από την συνεδρίαση ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Π. Γρετζελιάς 
 
ΘΕΜΑ 8ο  Η.Δ.  
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης, εξέθεσε ότι ο Δήμαρχος με την υπ’ αρ. 
πρ.  3784/ 15-04- 2010 εισήγησή του, ζητεί την συζήτηση και  λήψη απόφασης, για το θέμα με τον 
παραπάνω τίτλο. 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος εισηγείται το ανωτέρω θέμα και για 
ενημέρωση του Σώματος είπε τα ακόλουθα :  
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
 Με τις διατάξεις του Ν. 3613/2007 (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 263/23-11-2007) άρθρο 25 παρ. 
2 περίπτωση α΄ «Το προσωπικό των παραγράφων 3, 7 και 8 του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων, εφόσον δεν έχει μεταφερθεί στον οικείο Ο.Τ.Α., σε νομικό πρόσωπο αυτού ή σε ανώνυμη 
εταιρεία του, κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις του ίδιου άρθρου, μπορεί να μεταφερθεί, κατόπιν αιτήσεώς 
του, με την ίδια σχέση εργασίας, σε οποιαδήποτε Περιφέρεια ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Χώρας, 
καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός 
είναι οριοθετημένος κατά την υποβολή της οικείας αιτήσεως, με εξαίρεση όσα από αυτά έχουν εισαχθεί 
στο Χρηματιστήριο». 
 Με τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 234/28-12-2009) άρθρο 17 παρ. 
2 περίπτωση α΄ «Στους φορείς στους οποίους μπορεί να μεταφερθεί το προσωπικό της παραγράφου 2 
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περ. 2 παρ. α΄ του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄) περιλαμβάνονται και οι δήμοι της χώρας, 
καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών. 
 1) Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3345/06-04-2010 αίτησή του, ο κ. Πουταχίδης Ευστάθιος του 
Γρηγορίου, ζητά να μεταφερθεί στο Δήμο μας, με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, όπως 
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009, ως πλεονάζον 
προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία 
«ΔΕΤΕΔΑ», και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
 Ο εν λόγω που εργάσθηκε από 15/09/2005 μέχρι 28/02/2007, στη Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών 
Εργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ» με την ειδικότητα ΒΟΗΘΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, θεωρήθηκε πλεονάζον προσωπικό υπαγόμενος στις διατάξεις του άρθρου 269 του 
Δ.Κ.Κ. σύμφωνα με τις αριθ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αχαρνών. 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 
3812/2009 (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009) άρθρου 17 παρ. 2 και 3, μπορεί να 
μεταφερθεί το πλεονάζον προσωπικό των Δημοτικών Επιχειρήσεων και σε Δήμου της Χώρας και των 
Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, και σε όσες περιπτώσεις έχει δημοσιευθεί η σχετική απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου η εξάμηνη προθεσμία της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 αρχίζει από τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου. 
 2) Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3326/01-04-2010 αίτησή του, ο κ. Χαλκίδης Ιωάννης του Παναγιώτη, 
ζητά να μεταφερθεί στο Δήμο μας, με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, όπως 
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009, ως πλεονάζον 
προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία 
«ΔΕΤΕΔΑ», και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
 Ο εν λόγω που εργάσθηκε από 01/09/2005 μέχρι 28/02/2007, στη Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών 
Εργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ» με την ειδικότητα ΟΔΗΓΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ, 
θεωρήθηκε πλεονάζον προσωπικό υπαγόμενος στις διατάξεις του άρθρου 269 του Δ.Κ.Κ. σύμφωνα με τις 
αριθ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών. 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 
3812/2009 (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009) άρθρου 17 παρ. 2 και 3, μπορεί να 
μεταφερθεί το πλεονάζον προσωπικό των Δημοτικών Επιχειρήσεων και σε Δήμου της Χώρας και των 
Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, και σε όσες περιπτώσεις έχει δημοσιευθεί η σχετική απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου η εξάμηνη προθεσμία της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 αρχίζει από τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου. 
 3) Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1202/04-02-2010 αίτησή του, ο κ. Τριανταφυλλίδης Παύλος του 
Κωνσταντίνου, ζητά να μεταφερθεί στο Δήμο μας, με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, 
όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009, ως πλεονάζον 
προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Εργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία 
«ΔΕΤΕΔΑ», και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
 Ο εν λόγω που εργάσθηκε από 23/06/2003 μέχρι 28/02/2007, στη Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών 
Εργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ» με την ειδικότητα ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, θεωρήθηκε πλεονάζον προσωπικό υπαγόμενος στις διατάξεις του άρθρου 269 του 
Δ.Κ.Κ. σύμφωνα με τις αριθ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αχαρνών. 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 
3812/2009 (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009) άρθρου 17 παρ. 2 και 3, μπορεί να 
μεταφερθεί το πλεονάζον προσωπικό των Δημοτικών Επιχειρήσεων και σε Δήμου της Χώρας και των 
Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, και σε όσες περιπτώσεις έχει δημοσιευθεί η σχετική απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου η εξάμηνη προθεσμία της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 αρχίζει από τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου. 

4) Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1245/04-02-2010 αίτησή του, ο κ. Τσίπας Θεοδόσιος του Γκίκα, ζητά 
να μεταφερθεί στο Δήμο μας, με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, όπως συμπληρώθηκαν 
με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009, ως πλεονάζον προσωπικό της 
Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ», και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
 Ο εν λόγω που εργάσθηκε από 01/02/2005 μέχρι 28/02/2007, στη Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών 
Έργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ» με την ειδικότητα ΟΔΗΓΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ, 
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θεωρήθηκε πλεονάζον προσωπικό υπαγόμενος στις διατάξεις του άρθρου 269 του Δ.Κ.Κ. σύμφωνα με τις 
αριθ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών. 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 
3812/2009 (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009) άρθρου 17 παρ. 2 και 3, μπορεί να 
μεταφερθεί το πλεονάζον προσωπικό των Δημοτικών Επιχειρήσεων και σε Δήμου της Χώρας και των 
Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, και σε όσες περιπτώσεις έχει δημοσιευθεί η σχετική απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου η εξάμηνη προθεσμία της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 αρχίζει από τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου. 
 5) Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 70/05-01-2010 αίτησή του, ο κ. Παπάζογλου Αντώνιος του 
Γεωργίου, ζητά να μεταφερθεί στο Δήμο μας, με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, όπως 
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009, ως πλεονάζον 
προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία 
«ΔΕΤΕΔΑ», και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
 Ο εν λόγω που εργάσθηκε από 02/09/2003 μέχρι 28/02/2007, στη Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών 
Εργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ» με την ειδικότητα ΟΔΗΓΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ, 
θεωρήθηκε πλεονάζον προσωπικό υπαγόμενος στις διατάξεις του άρθρου 269 του Δ.Κ.Κ. σύμφωνα με τις 
αριθ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών. 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 
3812/2009 (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009) άρθρου 17 παρ. 2 και 3, μπορεί να 
μεταφερθεί το πλεονάζον προσωπικό των Δημοτικών Επιχειρήσεων και σε Δήμου της Χώρας και των 
Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, και σε όσες περιπτώσεις έχει δημοσιευθεί η σχετική απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου η εξάμηνη προθεσμία της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 αρχίζει από τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου. 
 6) Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7/04-01-2010 αίτησή του, ο κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης του 
Θεόδωρου, ζητά να μεταφερθεί στο Δήμο μας, με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, όπως 
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009, ως πλεονάζον 
προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία 
«ΔΕΤΕΔΑ», και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
 Ο εν λόγω που εργάσθηκε από 08/11/2005 μέχρι 28/02/2007, στη Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών 
Εργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ» με την ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ, θεωρήθηκε 
πλεονάζον προσωπικό υπαγόμενος στις διατάξεις του άρθρου 269 του Δ.Κ.Κ. σύμφωνα με τις αριθ. 
295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών. 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 
3812/2009 (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009) άρθρου 17 παρ. 2 και 3, μπορεί να 
μεταφερθεί το πλεονάζον προσωπικό των Δημοτικών Επιχειρήσεων και σε Δήμου της Χώρας και των 
Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, και σε όσες περιπτώσεις έχει δημοσιευθεί η σχετική απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου η εξάμηνη προθεσμία της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 αρχίζει από τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου. 

7) Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 577/20-01-2010 αίτησή του, ο κ. Γεωργίου Σωκράτης του 
Κωνσταντίνου, ζητά να μεταφερθεί στο Δήμο μας, με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, 
όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009, ως πλεονάζον 
προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία 
«ΔΕΤΕΔΑ», και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
 Ο εν λόγω που εργάσθηκε από 02/06/2003 μέχρι 28/02/2007, στη Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών 
Εργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ» με την ειδικότητα ΒΟΗΘΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ, 
θεωρήθηκε πλεονάζον προσωπικό υπαγόμενος στις διατάξεις του άρθρου 269 του Δ.Κ.Κ. σύμφωνα με τις 
αριθ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών. 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 
3812/2009 (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009) άρθρου 17 παρ. 2 και 3, μπορεί να 
μεταφερθεί το πλεονάζον προσωπικό των Δημοτικών Επιχειρήσεων και σε Δήμου της Χώρας και των 
Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, και σε όσες περιπτώσεις έχει δημοσιευθεί η σχετική απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου η εξάμηνη προθεσμία της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 αρχίζει από τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου. 
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8) Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1144/03-02-2010 αίτησή του, ο κ. Μουρατίδης Δημήτριος του 
Γεωργίου, ζητά να μεταφερθεί στο Δήμο μας, με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, όπως 
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009, ως πλεονάζον 
προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Εργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία 
«ΔΕΤΕΔΑ», και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
 Ο εν λόγω που εργάσθηκε από 07/04/2005 μέχρι 28/02/2007, στη Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών 
Εργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ» με την ειδικότητα ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ, θεωρήθηκε 
πλεονάζον προσωπικό υπαγόμενος στις διατάξεις του άρθρου 269 του Δ.Κ.Κ. σύμφωνα με τις αριθ. 
295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών. 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 
3812/2009 (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009) άρθρου 17 παρ. 2 και 3, μπορεί να 
μεταφερθεί το πλεονάζον προσωπικό των Δημοτικών Επιχειρήσεων και σε Δήμου της Χώρας και των 
Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, και σε όσες περιπτώσεις έχει δημοσιευθεί η σχετική απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου η εξάμηνη προθεσμία της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 αρχίζει από τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου. 

9) Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 100/07-01-2010 αίτησή του, ο κ. Αγγελόπουλος Παναγιώτης του 
Ευστράτιου, ζητά να μεταφερθεί στο Δήμο μας, με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, όπως 
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009, ως πλεονάζον 
προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία 
«ΔΕΤΕΔΑ», και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
 Ο εν λόγω που εργάσθηκε από 19/01/2005 μέχρι 28/02/2007, στη Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών 
Έργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ» με την ειδικότητα ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ, θεωρήθηκε 
πλεονάζον προσωπικό υπαγόμενος στις διατάξεις του άρθρου 269 του Δ.Κ.Κ. σύμφωνα με τις αριθ. 
295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών. 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 
3812/2009 (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009) άρθρου 17 παρ. 2 και 3, μπορεί να 
μεταφερθεί το πλεονάζον προσωπικό των Δημοτικών Επιχειρήσεων και σε Δήμου της Χώρας και των 
Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, και σε όσες περιπτώσεις έχει δημοσιευθεί η σχετική απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου η εξάμηνη προθεσμία της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 αρχίζει από τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου. 

10) Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1091/02-02-2010 αίτησή του, ο κ. Κιαχόπουλος Θεοφάνης του 
Χαράλαμπου, ζητά να μεταφερθεί στο Δήμο μας, με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, 
όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009, ως πλεονάζον 
προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία 
«ΔΕΤΕΔΑ», και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
 Ο εν λόγω που εργάσθηκε από 24/03/2003 μέχρι 28/02/2007, στη Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών 
Εργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ» με την ειδικότητα ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ, θεωρήθηκε 
πλεονάζον προσωπικό υπαγόμενος στις διατάξεις του άρθρου 269 του Δ.Κ.Κ. σύμφωνα με τις αριθ. 
295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών. 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 
3812/2009 (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009) άρθρου 17 παρ. 2 και 3, μπορεί να 
μεταφερθεί το πλεονάζον προσωπικό των Δημοτικών Επιχειρήσεων και σε Δήμου της Χώρας και των 
Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, και σε όσες περιπτώσεις έχει δημοσιευθεί η σχετική απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου η εξάμηνη προθεσμία της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 αρχίζει από τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου. 

11) Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1028/01-02-2010 αίτησή του, ο κ. Πεγκουσίν Γεννάδιος του 
Αλέξανδρου, ζητά να μεταφερθεί στο Δήμο μας, με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, όπως 
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009, ως πλεονάζον 
προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Εργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία 
«ΔΕΤΕΔΑ», και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
 Ο εν λόγω που εργάσθηκε από 07/04/2005 μέχρι 28/02/2007, στη Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών 
Εργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ» με την ειδικότητα ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ, θεωρήθηκε 
πλεονάζον προσωπικό υπαγόμενος στις διατάξεις του άρθρου 269 του Δ.Κ.Κ. σύμφωνα με τις αριθ. 
295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών. 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 
3812/2009 (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009) άρθρου 17 παρ. 2 και 3, μπορεί να 
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μεταφερθεί το πλεονάζον προσωπικό των Δημοτικών Επιχειρήσεων και σε Δήμου της Χώρας και των 
Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, και σε όσες περιπτώσεις έχει δημοσιευθεί η σχετική απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου η εξάμηνη προθεσμία της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 αρχίζει από τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου. 

12) Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 811/26-01-2010 αίτησή του, ο κ. Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος 
του Παύλου, ζητά να μεταφερθεί στο Δήμο μας, με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, όπως 
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009, ως πλεονάζον 
προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία 
«ΔΕΤΕΔΑ», και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
 Ο εν λόγω που εργάσθηκε από 28/09/2004 μέχρι 28/02/2007, στη Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών 
Έργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ» με την ειδικότητα ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ, θεωρήθηκε 
πλεονάζον προσωπικό υπαγόμενος στις διατάξεις του άρθρου 269 του Δ.Κ.Κ. σύμφωνα με τις αριθ. 
295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών. 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 
3812/2009 (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009) άρθρου 17 παρ. 2 και 3, μπορεί να 
μεταφερθεί το πλεονάζον προσωπικό των Δημοτικών Επιχειρήσεων και σε Δήμου της Χώρας και των 
Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, και σε όσες περιπτώσεις έχει δημοσιευθεί η σχετική απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου η εξάμηνη προθεσμία της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 αρχίζει από τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου. 

13) Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1809/23-02-2010 αίτησή του, ο κ. Σταύρου Νικόλαος του 
Γεωργίου, ζητά να μεταφερθεί στο Δήμο μας, με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, όπως 
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009, ως πλεονάζον 
προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Εργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία 
«ΔΕΤΕΔΑ», και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
 Ο εν λόγω που εργάσθηκε από 06/06/2005 μέχρι 28/02/2007, στη Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών 
Εργων του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ» με την ειδικότητα ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ, θεωρήθηκε 
πλεονάζον προσωπικό υπαγόμενος στις διατάξεις του άρθρου 269 του Δ.Κ.Κ. σύμφωνα με τις αριθ. 
295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών. 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 
3812/2009 (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009) άρθρου 17 παρ. 2 και 3, μπορεί να 
μεταφερθεί το πλεονάζον προσωπικό των Δημοτικών Επιχειρήσεων και σε Δήμου της Χώρας και των 
Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, και σε όσες περιπτώσεις έχει δημοσιευθεί η σχετική απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου η εξάμηνη προθεσμία της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 αρχίζει από τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου. 
  
Μετά τα ανωτέρω Κύριε Πρόεδρε παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τα κατωτέρω: 
Α. 1) Την έγκριση μεταφοράς στο Δήμο μας του κ. Πουταχίδη Ευστάθιου του Γρηγορίου, πλεονάζον 
προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ», με 
την ειδικότητα του ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, με βάση τις αριθμ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων:  α) άρθρου 25 
του Ν. 3613/2007, β) παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 και γ) άρθρου 269 του Ν. 
3463/2006. 

2) Την έγκριση μεταφοράς στο Δήμο μας του κ. Χαλκίδη Ιωάννη του Παναγιώτη, πλεονάζον 
προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ», με 
την ειδικότητα του ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, με βάση τις αριθμ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων:  α) άρθρου 25 
του Ν. 3613/2007, β) παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 και γ) άρθρου 269 του Ν. 
3463/2006. 

3) Την έγκριση μεταφοράς στο Δήμο μας του κ. Τριανταφυλλίδη Παύλου του Κωνσταντίνου, 
πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία 
«ΔΕΤΕΔΑ», με την ειδικότητα του ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ στη Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με βάση 
τις αριθμ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων:  α) άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, β) παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 
του Ν. 3812/2009 και γ) άρθρου 269 του Ν. 3463/2006. 
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4) Την έγκριση μεταφοράς στο Δήμο μας του κ. Τσίπα Θεοδόσιου του Γκίκα, πλεονάζον 
προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Εργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ», με 
την ειδικότητα του ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, με βάση τις αριθμ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων:  α) άρθρου 25 
του Ν. 3613/2007, β) παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 και γ) άρθρου 269 του Ν. 
3463/2006. 

5) Την έγκριση μεταφοράς στο Δήμο μας του κ. Παπάζογλου Αντώνιου του Γεωργίου, πλεονάζον 
προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ», με 
την ειδικότητα του ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, με βάση τις αριθμ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων:  α) άρθρου 25 
του Ν. 3613/2007, β) παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 και γ) άρθρου 269 του Ν. 
3463/2006. 

6) Την έγκριση μεταφοράς στο Δήμο μας του κ. Παπαδόπουλου Ιωάννη του Θεόδωρου, 
πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία 
«ΔΕΤΕΔΑ», με την ειδικότητα του ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, με βάση τις αριθμ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων:  α) άρθρου 25 
του Ν. 3613/2007, β) παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 και γ) άρθρου 269 του Ν. 
3463/2006. 

7) Την έγκριση μεταφοράς στο Δήμο μας του κ. Γεωργίου Σωκράτη του Κωνσταντίνου, 
πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία 
«ΔΕΤΕΔΑ», με την ειδικότητα του ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, με βάση τις αριθμ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων:  α) άρθρου 25 
του Ν. 3613/2007, β) παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 και γ) άρθρου 269 του Ν. 
3463/2006. 

8) Την έγκριση μεταφοράς στο Δήμο μας του κ. Μουρατίδη Δημήτριου του Γεωργίου, πλεονάζον 
προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ», με 
την ειδικότητα του ΕΡΓΑΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, με βάση τις αριθμ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων:  α) άρθρου 25 
του Ν. 3613/2007, β) παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 και γ) άρθρου 269 του Ν. 
3463/2006. 

9) Την έγκριση μεταφοράς στο Δήμο μας του κ. Αγγελόπουλου Παναγιώτη του Ευστράτιου, 
πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία 
«ΔΕΤΕΔΑ», με την ειδικότητα του ΕΡΓΑΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, με βάση τις αριθμ. 295/2009 και 
364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων:  α) άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, β) παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 και γ) 
άρθρου 269 του Ν. 3463/2006. 

10) Την έγκριση μεταφοράς στο Δήμο μας του κ. Κιαχόπουλου Θεοφάνη του Χαράλαμπου, 
πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία 
«ΔΕΤΕΔΑ», με την ειδικότητα του ΕΡΓΑΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, με βάση τις αριθμ. 295/2009 και 
364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων:  α) άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, β) παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 και γ) 
άρθρου 269 του Ν. 3463/2006. 

11) Την έγκριση μεταφοράς στο Δήμο μας του κ. Πεγκουσίν Γεννάδιου του Αλέξανδρου, 
πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία 
«ΔΕΤΕΔΑ», με την ειδικότητα του ΕΡΓΑΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, με βάση τις αριθμ. 295/2009 και 
364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων:  α) άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, β) παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 και γ) 
άρθρου 269 του Ν. 3463/2006. 
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12) Την έγκριση μεταφοράς στο Δήμο μας του κ. Τριανταφυλλίδη Κωνσταντίνου του Παύλου, 
πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία 
«ΔΕΤΕΔΑ», με την ειδικότητα του ΕΡΓΑΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, με βάση τις αριθμ. 295/2009 και 
364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων:  α) άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, β) παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 και γ) 
άρθρου 269 του Ν. 3463/2006. 

13) Την έγκριση μεταφοράς στο Δήμο μας του κ. Σταύρου Νικόλαου του Γεωργίου, πλεονάζον 
προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ», με 
την ειδικότητα του ΕΡΓΑΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, με βάση τις αριθμ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων:  α) άρθρου 25 
του Ν. 3613/2007, β) παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 και γ) άρθρου 269 του Ν. 
3463/2006. 

Β. 1. Την σύσταση τεσσάρων (4) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ι.Δ. 
Αορίστου Χρόνου με ειδικότητα ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ τις οποίες καταλαμβάνουν οι κατωτέρω: 

 Α) Πουταχίδης Ευστάθιος του Γρηγορίου 
 Β) Χαλκίδης Ιωάννης του Παναγιώτη 
 Γ) Τσίπας Θεοδόσιος του Γκίκα 
 Δ) Παπάζογλου Αντώνιος του Γεωργίου 
2. Την σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγής θέσης με σχέση εργασίας Ι.Δ. Αορίστου 

Χρόνου με ειδικότητα ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ στη Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ την οποία 
καταλαμβάνει ο κατωτέρω: 

 Α) Τριανταφυλλίδης Παύλος του Κωνσταντίνου 
3. Την σύσταση δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ι.Δ. Αορίστου 

Χρόνου με ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
- ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ τις οποίες καταλαμβάνουν οι κατωτέρω: 

 Α) Παπαδόπουλος Ιωάννης του Θεόδωρου 
 Β) Γεωργίου Σωκράτη του Κωνσταντίνου 
4. Την σύσταση έξι (6) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ι.Δ. Αορίστου 

Χρόνου με ειδικότητα ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ τις οποίες καταλαμβάνουν οι κατωτέρω: 

 Α)   Μουρατίδης Δημήτριος του Γεωργίου 
 Β)   Αγγελόπουλος Παναγιώτης του Ευστράτιου 
 Γ)   Κιαχόπουλος Θεοφάνης του Χαράλαμπου 
 Δ)   Πεγκουσίν Γεννάδιος του Αλέξανδρου 
 Ε)   Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος του Παύλου 
 ΣΤ) Σταύρου Νικόλαος του Γεωργίου 
 

 Οι ανωτέρω προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου θα συμπεριληφθούν στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας στην επόμενη τροποποίηση. 
 Από τις διατάξεις αυτές προκαλείται δαπάνη ποσού € 170.000,00 περίπου, η οποία έχει  
προβλεφθεί στον Κ.Α. 02.20.6021.002 με τίτλο « Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου  
(περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, ασφαλιστικά ταμεία καθώς και τα γενικά και ειδικά  
τακτικά επιδόματα)» και στον Κ.Α. 02.35.6021.003 με τίτλο « Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου για 
κάλυψη προσωποπαγών – οργανικών θέσεων Δημοτικής Επιχείρησης», 
του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας οικονομικού έτους  2010. 
Για δε τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω στους αντίστοιχους  
προϋπολογισμούς. 
 Σημειώνεται ότι η πράξη κατάταξης των ανωτέρω θα εκδοθεί από το αρμόδιο προς διορισμό 
όργανο, τον Δήμαρχο και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
 
Ακολούθησε ευρύτατος διάλογος κατά τον οποίο διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους. 
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Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, ο Πρόεδρος κάλεσε το 
Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Στο σημείο αυτό ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Π. Γρετζελιάς δήλωσε ότι ψηφίζει κατά, οι απόψεις του 
οποίου αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, τις υπ΄ αριθμ. 1202/04-02-2010,  
70/05/01/2010, 1245/04-02-2010, 3345/06-04-2010, 3326/01-04-2010, 7/04-01-2010, 577/20-01-2010, 
1144/03-02-2010, 100/07-01-2010, 1091/02-02-2010, 1028/01-02-2010, 811/26-01-2010, 1809/23-02-
2010 και, τα υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 263/23-11-2007 (Ν. 3613), 234/28-12-2009 (Ν. 3812), ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-
2006 (Ν. 3463/2006), καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 93 του ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. (Φ.Ε.Κ. Α’ 114/06)  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

16 ΥΠΕΡ  --  1 ΚΑΤΑ 
 
Εγκρίνει για τους εις το σκεπτικό της παρούσης αναφερόμενους λόγους τη μεταφορά του πλεονάζοντος 
προσωπικού από την ΔΕΤΕΔΑ Δήμου Αχαρνών στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας όπως αναλυτικά αναφέρεται 
παρακάτω : 
 
Α. 1. του κ. Πουταχίδη Ευστάθιου του Γρηγορίου, πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης 
Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ», με την ειδικότητα του ΟΔΗΓΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, με βάση τις αριθμ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αχαρνών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων:  α) άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, β) 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 και γ) άρθρου 269 του Ν. 3463/2006. 

2. του κ. Χαλκίδη Ιωάννη του Παναγιώτη, πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης 
Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ», με την ειδικότητα του ΟΔΗΓΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, με βάση τις αριθμ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αχαρνών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων:  α) άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, β) 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 και γ) άρθρου 269 του Ν. 3463/2006. 

3. του κ. Τριανταφυλλίδη Παύλου του Κωνσταντίνου, πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής 
Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ», με την ειδικότητα του 
ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ στη Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με βάση τις αριθμ. 295/2009 και 364/2009 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων:  
α) άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, β) παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 και γ) άρθρου 269 
του Ν. 3463/2006. 

4. του κ. Τσίπα Θεοδόσιου του Γκίκα, πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών 
Εργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ», με την ειδικότητα του ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, με 
βάση τις αριθμ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων:  α) άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, β) παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 
του Ν. 3812/2009 και γ) άρθρου 269 του Ν. 3463/2006. 

5. του κ. Παπάζογλου Αντώνιου του Γεωργίου, πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης 
Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ», με την ειδικότητα του ΟΔΗΓΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, με βάση τις αριθμ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αχαρνών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων:  α) άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, β) 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 και γ) άρθρου 269 του Ν. 3463/2006. 

6. του κ. Παπαδόπουλου Ιωάννη του Θεόδωρου, πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής 
Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ», με την ειδικότητα του 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, με βάση τις αριθμ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αχαρνών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων:  α) άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, β) 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 και γ) άρθρου 269 του Ν. 3463/2006. 

7. του κ. Γεωργίου Σωκράτη του Κωνσταντίνου, πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής 
Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ», με την ειδικότητα του 
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, με βάση τις αριθμ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αχαρνών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων:  α) άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, β) 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 και γ) άρθρου 269 του Ν. 3463/2006. 

8. του κ. Μουρατίδη Δημήτριου του Γεωργίου, πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης 
Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ», με την ειδικότητα του ΕΡΓΑΤΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, με βάση τις αριθμ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αχαρνών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων:  α) άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, β) 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 και γ) άρθρου 269 του Ν. 3463/2006. 

9. του κ. Αγγελόπουλου Παναγιώτη του Ευστράτιου, πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής 
Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ», με την ειδικότητα του 
ΕΡΓΑΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, με βάση τις αριθμ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αχαρνών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων:  α) άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, β) 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 και γ) άρθρου 269 του Ν. 3463/2006. 

10. του κ. Κιαχόπουλου Θεοφάνη του Χαράλαμπου, πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής 
Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ», με την ειδικότητα του 
ΕΡΓΑΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, με βάση τις αριθμ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αχαρνών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων:  α) άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, β) 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 και γ) άρθρου 269 του Ν. 3463/2006. 

11. του κ. Πεγκουσίν Γεννάδιου του Αλέξανδρου, πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής 
Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ», με την ειδικότητα του 
ΕΡΓΑΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, με βάση τις αριθμ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αχαρνών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων:  α) άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, β) 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 και γ) άρθρου 269 του Ν. 3463/2006. 

12. του κ. Τριανταφυλλίδη Κωνσταντίνου του Παύλου, πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής 
Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ», με την ειδικότητα του 
ΕΡΓΑΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, με βάση τις αριθμ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αχαρνών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων:  α) άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, β) 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 και γ) άρθρου 269 του Ν. 3463/2006. 

13. του κ. Σταύρου Νικόλαου του Γεωργίου, πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης 
Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ», με την ειδικότητα του ΕΡΓΑΤΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, με βάση τις αριθμ. 295/2009 και 364/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αχαρνών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων:  α) άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, β) 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 και γ) άρθρου 269 του Ν. 3463/2006. 

 
Β. 1. Την σύσταση τεσσάρων (4) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας 

Ι.Δ. Αορίστου Χρόνου με ειδικότητα ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ τις οποίες καταλαμβάνουν οι κατωτέρω: 

 α. Πουταχίδης Ευστάθιος του Γρηγορίου 
 β. Χαλκίδης Ιωάννης του Παναγιώτη 
 γ. Τσίπας Θεοδόσιος του Γκίκα 
 δ. Παπάζογλου Αντώνιος του Γεωργίου 
 

2.  Την σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγής θέσης με σχέση εργασίας Ι.Δ. 
Αορίστου Χρόνου με ειδικότητα ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ στη Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ την 
οποία καταλαμβάνει ο κατωτέρω: 
 α. Τριανταφυλλίδης Παύλος του Κωνσταντίνου 
 

3. Την σύσταση δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ι.Δ. 
Αορίστου Χρόνου με ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και 
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ τις οποίες καταλαμβάνουν οι 
κατωτέρω: 
 α. Παπαδόπουλος Ιωάννης του Θεόδωρου 
 β. Γεωργίου Σωκράτη του Κωνσταντίνου 
 

4. Την σύσταση έξι (6) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ι.Δ. 
Αορίστου Χρόνου με ειδικότητα ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ τις οποίες καταλαμβάνουν οι κατωτέρω: 
 α.   Δημήτριος  Μουρατίδης     του Γεωργίου 
 β.   Παναγιώτης  Αγγελόπουλος     του Ευστράτιου 
 γ.   Θεοφάνης  Κιαχόπουλος     του Χαράλαμπου 
 δ.   Γεννάδιος   Πεγκουσίν     του Αλέξανδρου 
 ε.   Κωνσταντίνος  Τριανταφυλλίδης του Παύλου 
 στ. Νικόλαος   Σταύρου     του Γεωργίου 
 

 Οι ανωτέρω προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου θα συμπεριληφθούν στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας στην επόμενη τροποποίηση. 
 Από τις διατάξεις αυτές προκαλείται δαπάνη ποσού € 170.000,00 περίπου, η οποία έχει  
προβλεφθεί στον Κ.Α. 02.20.6021.002 με τίτλο « Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου  
(περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, ασφαλιστικά ταμεία καθώς και τα γενικά και ειδικά  
τακτικά επιδόματα)» και στον Κ.Α. 02.35.6021.003 με τίτλο « Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου για 
κάλυψη προσωποπαγών – οργανικών θέσεων Δημοτικής Επιχείρησης»,του σκέλους των εξόδων του 
προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας οικονομικού έτους 2010. Για δε τα επόμενα έτη θα 
προβλεφθεί η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς. 
 Σημειώνεται ότι η πράξη κατάταξης των ανωτέρω θα εκδοθεί από το αρμόδιο προς διορισμό 
όργανο, τον Δήμαρχο και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  87 /2010. 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό ως εξής: 
 

 ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΤΙΔΗΣ  

Αθανασόπουλος Π. 
Αλαφάκης Δ. 
Γεωργιάδης Χ. 
Ευαγγελινός Κ.  
Καρακαξίδης Π. 
Κοσμά Στ.  
Κότσιρας Π. 
Κωνσταντάτος Δ. 

Μόσχος Α. 
Παντελεάκη Ε. 
Φουλεδάκης Ε. 
Γρετζελιάς Π. 
Μπόβος Χ. 
Σκαρπαθιώτης Σ. 
Αδαμόπουλος Ν. 
Τομπούλογλου Ι. 

                                                                                 
 

ΚΟΙΝ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ. 
2. ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
3. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ. 
4. Γ.Γ. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΥΠ/ΝΗ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ 
ΑΡΧ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 
 

           ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΑ 
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