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ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη 
της δαπάνης από έσοδα που προέρχονται από την καταβολή αντιτίμου από 
τους ωφελούμενους, για το έτος 2018»  
 
 
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 
28.2.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
4880/23-2-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 4/2018) 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 :XARIKΛEIA ΡOKOY (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: 54/2018 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 5450/1-3-2018 

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 28.2.2018 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 4/2018 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 23 παρόντες 
και 10 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                         Χαραμαρά  Γεωργία  

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                             Ανδρέου  Χριστίνα 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                               Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  

Ανανιάδης  Νικόλαος                                                Αράπογλου  Γεώργιος  

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                                 Πλάτανος  Ελευθέριος  

Παπαλουκά  Ευτυχία                                                Κανταρέλης  Δημήτριος 
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος                      Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος                  Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Ρόκου  Χαρίκλεια                                                     Σιώρης  Νικόλαος 

Πάνος  Γεώργιος                                                      Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

Τομπούλογλου Ιωάννης  

Κοπελούσος  Χρήστος  
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Κόντος  Απόστολος  

Παπανικολάου  Νικόλαος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Παπακώστας  Βασίλειος  

 

 
    
Σημειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν απούσα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, ενώ ήταν παρών ο 

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

Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Ο κ. Κ.Ντάτσης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν 

την ψηφοφορία επί του μοναδικού θέματος Ε.Η.Δ. 

 Οι κ.κ. Ι.Τομπούλογλου και Γ.Καλύβης προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ.. Ο πρώτος εξ 

αυτών αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 

3ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Γ.Γαβριηλίδης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν την ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ.. 

 Οι κ.κ. Ν.Παπανικολάου και Μ.Κουτσάκης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 5ου και 6ου θέματος της Η.Δ. αντιστοίχως. 

 

Απουσίες :  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ.Χαραμαρά, Χ.Ανδρέου και Λ.Γεωργαμλής (σύνολο 3) 

απουσίαζαν 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 7ο 

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.  

 

7ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 5344/28-2-2018 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κύριε Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 
ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της 
δαπάνης  από έσοδα που προέρχονται από την καταβολή αντιτίμου από τους 
ωφελούμενους, για το έτος 2018. 
 
    Σύμφωνα με τα υπ΄ αριθμ. οικ. 3449/5-2-2018 και οικ. 10126/3734/6-2-2018   
έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
αντίστοιχα, πρέπει να υποβάλλουμε τα αιτήματά μας για τη σύναψη συμβάσεων 
μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, μέσω της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση υπό τη μορφή 
έκδοσης Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 
      Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής  μας απέστειλε  αιτήματα για τη σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου  για το 
έτος 2018, ως εξής: 
 

 Ένα (1) ΠΕ Δάσκαλο Εικαστικών 
 Ένα (1) ΠΕ Δάσκαλο Ζωγραφικής 
 Ένα (1)  ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Δάσκαλο Σύγχρονου Χορού & Αυτοσχεδιασμού 
 Δύο (2) ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Δασκάλους Υποκριτικής 
 Ένα (1) ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Δάσκαλο Κλασικού Χορού 
 Ένα (1) ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Δάσκαλο Αγιογραφίας 

 Ένα (1) ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Δάσκαλο Ρομποτικής 
 

     Σύμφωνα με τα υπ΄ αριθμ.  4935/23-2-2018, 4933/23-2-2018, 4842/23-2-2018, 
4843/23-2-2018, 4844/23-2-2018  και  4841/23-2-2018 έγγραφα της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής κρίνεται απαραίτητο να συναφθούν οι εν λόγω συμβάσεις 
μίσθωσης έργου, ως εξής: 
 

 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

 ΔΑΣΚΑΛΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προτίθεται να συνάψει σύμβαση  
μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από έσοδα που προέρχονται από την 
καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους, με ένα δάσκαλο (1) δάσκαλο 
εικαστικών κατηγορίας ΠΕ και ένα (1) δάσκαλο ζωγραφικής κατηγορίας ΠΕ  με σκοπό 
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την καλλιέργεια και προώθηση της εικαστικής παιδείας της πόλης μας προσφέροντας 
την δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους 
βοηθήσουν  να καλλιεργήσουν τις καλλιτεχνικής τους δεξιότητες και να αξιοποιήσουν  
δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα 
να πειραματιστούν με νέα υλικά και να γνωρίσουν την εφαρμογή των ποικίλων 
εκφραστικών μέσων γύρω από καινούργιες και παλιές τεχνικές, που θα τους 
οδηγήσουν σε προσωπικές εικαστικές δημιουργίες.  
Οι συμβάσεις  μίσθωσης έργου για τον καθένα θα συναφθούν για το χρονικό 
διάστημα μέχρι ενός  έτους (12 μηνών) .  
Το έργο του εικαστικού και του ζωγράφου δεν υπάγεται στα συνήθη καθήκοντα των 
υπαλλήλων του Δήμου και δεν μπορεί να εκτελεσθεί από αυτούς αφού δεν υπάρχει 
αντίστοιχη ειδικότητα. 
Το έργο των δασκάλου εικαστικών και του δασκάλου ζωγραφικής θα εκτελείται στους 
χώρους της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας επί  της οδού Αγίων 
Αναργύρων 11  ή σε όποιο άλλο χώρο πληροί τις προϋποθέσεις και υποδείξει ο Δήμος 
μας.    
Οι υπηρεσίες που πρόκειται να προσφέρει  ο δάσκαλος εικαστικών και ο δάσκαλος 
ζωγραφικής  μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:  
 

1. Την γνωριμία, διδασκαλία στις αρχές των εικαστικών τεχνών σε ποικιλία 
εκφράσεων και τεχνικών ( ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, κατασκευές με 
διάφορα υλικά, μπατίκ, υφαντική, κολλάζ, σκίτσο, φωτογραφία, κεραμική , 
ψηφιδωτό κ.λ.π.) 

2.  Την  διδασκαλία ανάλογα με την ηλικία στις αρχές των εικαστικών τεχνών σε 
ατομικές και ομαδικές εργασίες με τη χρήση και κατάκτηση διαφόρων υλικών 
και τεχνικών.  

3. Πειραματισμός με νέα υλικά και γνωριμία με την εφαρμογή ποικίλων 
εκφραστικών μέσων γύρω από καινούργιες και παλιές τεχνικές που θα τους 
οδηγήσουν σε προσωπικές εικαστικές δημιουργίες.  
 

Το έργο της ανωτέρω σύμβασης  θα παρέχεται από τον ανάδοχο, καθημερινά 
πρωινές ή απογευματινές ώρες ανάλογα με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων και 
σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας. 
Επίσης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο θα συμμετέχουν σε εκδηλώσεις- παραστάσεις του 
Δήμου, καθημερινές, αργίες ή εξαιρέσιμες ημέρες  ανάλογα με το σχεδιασμό της 
διοργάνωσής καθώς επίσης και για τις ανάγκες του θερινού προγράμματος 
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του Δήμου μας  . 
 Το κόστος της δαπάνης για την πληρωμή της ανωτέρω σύμβασης έργου για τον 
δάσκαλο εικαστικών θα ανέλθει μέχρι  του ποσού των 14.200,00 €   και για τον 
δάσκαλο ζωγραφικής θα ανέλθει μέχρι  του ποσού των 14.200,00 €  
συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
02.15.6117.013 με τίτλο« Σύμβαση μίσθωσης έργου με δασκάλους εικαστικών»  
αρχικής πίστωσης  28.400,00 € προϋπολογισμού έτους 2018 . 
 

 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ & ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προτίθεται να συνάψει σύμβαση  
μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από έσοδα που προέρχονται από την 
καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους, με ένα δάσκαλο (1) σύγχρονου χορού 
και αυτοσχεδιασμού, με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο 
τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και πτυχίο ή δίπλωμα σχολής 
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χορού αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού τουλάχιστον τριετούς 
μεταλυκειακής φοίτησης της ημεδαπής, γνώση και εμπειρία στη διδασκαλία χορού 
τουλάχιστον δύο (2) ετών,   με σκοπό την καλλιέργεια και προώθηση της σωματικής 
έκφρασης μέσω του χορού,  προσφέροντας την δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους 
να καλλιεργήσουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες και να αξιοποιήσουν  δημιουργικά 
τον ελεύθερο χρόνο τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να 
γνωρίσουν την εφαρμογή των ποικίλων εκφραστικών μέσων που θα τους οδηγήσουν 
σε προσωπικές εκφραστικές δημιουργίες. 
Η σύμβαση  μίσθωσης έργου  θα συναφθεί για το χρονικό διάστημα μέχρι ενός  
έτους (12 μηνών) .  
Το έργο του δάσκαλου  σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού  δεν υπάγεται στα 
συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του Δήμου και δεν μπορεί να εκτελεσθεί από 
αυτούς αφού δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα. 
Το έργο της  ανωτέρω σύμβασης θα παρέχεται από τον ανάδοχο  στο χώρο του 
Πνευματικού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας  ή σε όποιο άλλο χώρο πληροί τις 
προϋποθέσεις και υποδείξει ο Δήμος. Η παροχή των υπηρεσιών του Δασκάλου 
Σύγχρονου Χορού & Αυτοσχεδιασμού θα παρέχεται από τον ανάδοχο, καθημερινά 
πρωινές ή   απογευματινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων και 
σύμφωνα με την υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας. Επίσης εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο, θα συμμετέχει σε εκδηλώσεις-παραστάσεις του Δήμου, καθημερινές και 
αργίες, ανάλογα με το σχεδιασμό της εκδήλωσης καθώς και για τις ανάγκες του 
θερινού προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του Δήμου μας.  
Το κόστος της δαπάνης για την πληρωμή της ανωτέρω σύμβασης έργου για τον 
δάσκαλο δάσκαλο-α  σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού  θα ανέλθει μέχρι  του 
ποσού των 12.000,00 €    με  αναμορφωμένο Κ.Α. 02.15.6117.011 και τίτλο« 
Σύμβαση μίσθωσης έργου με δάσκαλο σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού»  
συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων αρχικής πίστωσης  12.000,00 € 
προϋπολογισμού έτους 2018 .       
 

 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ 
 

  Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προτίθεται να συνάψει σύμβαση  
μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από έσοδα που προέρχονται από την 
καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους, με δύο (2) ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ δασκάλους 
υποκριτικής με  οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλο δευτεροβάθμιας 
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και πτυχίο ή δίπλωμα υποκριτικής  
αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού τουλάχιστον τριετούς μεταλυκειακής 
φοίτησης της ημεδαπής γνώση και εμπειρία στη διδασκαλία  τουλάχιστον δύο (2) 
ετών, με τα εξής τμήματα: 
Τμήματα Θεατρικής Αγωγής 
•   Θέατρο εφήβων & ενηλίκων 
Στο τμήμα αυτό παραδίδονται μαθήματα θεάτρου όπου οι συμμετέχοντες εισάγονται 
στις σύγχρονες βασικές αρχές της υποκριτικής. Εκτίθενται σε βασικές ασκήσεις 
αυτοσχεδιασμού με δράση και λόγο, αποκτούν ιδιαίτερες θεατρικές γνώσεις, 
οδηγούνται στην ανακάλυψη της εκφραστικής πλευράς του εαυτού τους. Όλη η 
προετοιμασία οδηγεί σε μία θεατρική παράσταση. Τα μαθήματα  απευθύνονται σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξαρτήτως θεατρικής εμπειρίας.  
•   Παιδικό Θέατρο 
Η ομάδα του παιδικού θεάτρου αποτελείται από παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. 
Μέσα από ασκήσεις αυτοσχεδιασμού, φωνής και κίνησης ,τα παιδιά αναπτύσσουν τα 
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εκφραστικά τους μέσα, έρχονται σε επαφή με κείμενα και ανεβάζουν μια θεατρική 
παράσταση αναδεικνύοντας έτσι τη συνεργασία και την ομαδικότητά τους. 
•  Θεατρικό Παιχνίδι 
Τα τμήματα θεατρικού παιχνιδιού απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 3,5-12 ετών, σε 
έφηβους και ενήλικες. Μέσα από τη χαρά του παιχνιδιού, την αυθόρμητη έκφραση, 
τα παιχνίδια ρόλων και την επικοινωνία, τα μέλη αναπτύσσουν τη φαντασία τους, 
εκφράζουν τα συναισθήματά τους, αυτενεργούν, ομαδοποιούνται και οδηγούνται στη 
δημιουργία θεατρικών δρώμενων που στηρίζονται στον αυτοσχεδιασμό και στη 
δυναμική της ομάδας.  με σκοπό την  καλλιέργεια και προώθηση της σωματικής 
έκφρασης μέσω του χορού, προσφέροντας την δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους 
να καλλιεργήσουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες και να αξιοποιήσουν δημιουργικά 
τον ελεύθερο χρόνο τους.  Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα   να 
γνωρίσουν την εφαρμογή των ποικίλων εκφραστικών μέσων, που θα τους 
οδηγήσουν σε προσωπικές εκφραστικές δημιουργίες.  
Η σύμβαση  μίσθωσης έργου για τον καθένα θα συναφθούν για το χρονικό διάστημα 
μέχρι ενός  έτους (12 μηνών) .  
Το έργο των  δασκάλων υποκριτικής δεν υπάγεται στα συνήθη καθήκοντα των 
υπαλλήλων του Δήμου και δεν μπορεί να εκτελεσθεί από αυτούς αφού δεν υπάρχει 
αντίστοιχη ειδικότητα. 
Το έργο της ανωτέρω σύμβασης  θα παρέχεται από τον ανάδοχο, στο χώρο του 
Πνευματικού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας ή σε άλλο χώρο που πληροί τις 
προϋποθέσεις και υποδείξει ο Δήμος. Η παροχή των υπηρεσιών των δασκάλων 
υποκριτικής  θα παρέχεται από τον ανάδοχο, καθημερινά πρωινές ή απογευματινές 
ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων και σύμφωνα με την υπόδειξη 
της αρμόδιας υπηρεσίας. Επίσης εφόσον κρίνεται απαραίτητο, θα συμμετέχουν σε 
εκδηλώσεις-παραστάσεις του Δήμου, καθημερινές και αργίες, ανάλογα με το 
σχεδιασμό της εκδήλωσης καθώς και για τις ανάγκες του θερινού προγράμματος 
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του Δήμου μας. 
Το κόστος της δαπάνης για την πληρωμή των ανωτέρω συμβάσεων έργου  θα 
ανέλθει μέχρι  του ποσού των 24.000,00 €, ήτοι 12.000,00 € για καθέναν  
(συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
02.15.6117.019 και τίτλο «Σύμβαση μίσθωσης έργου με δασκάλους υποκριτικής» 
αρχικής πίστωσης  24.000,00 € προϋπολογισμού έτους 2018.       
 

 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 
 

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προτίθεται να συνάψει σύμβαση  
μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από έσοδα που προέρχονται από την 
καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους, με ένα (1) ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Δάσκαλο 
Κλασικού Χορού  με  οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλο 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο 
τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και πτυχίο ή δίπλωμα σχολής 
χορού αναγνωρισμένης απο το Υπουργείο Πολιτισμού τουλάχιστον τριετούς 
μεταλυκειακής φοίτησης της ημεδαπής γνώση και εμπειρία στη διδασκαλία χορού 
τουλάχιστον δύο (2) ετών με σκοπό την  καλλιέργεια και προώθηση της σωματικής 
έκφρασης μέσω του χορού, προσφέροντας την δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους 
να καλλιεργήσουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες και να αξιοποιήσουν δημιουργικά 
τον ελεύθερο χρόνο τους.  Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα   να 
γνωρίσουν την εφαρμογή των ποικίλων εκφραστικών μέσων, που θα τους 
οδηγήσουν σε προσωπικές εκφραστικές δημιουργίες.  
Η σύμβαση  μίσθωσης έργου για τον καθένα θα συναφθούν για το χρονικό διάστημα 
μέχρι ενός  έτους (12 μηνών) .  
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Το έργο του δασκάλου κλασικού χορού δεν υπάγεται στα συνήθη καθήκοντα των 
υπαλλήλων του Δήμου και δεν μπορεί να εκτελεσθεί από αυτούς αφού δεν υπάρχει 
αντίστοιχη ειδικότητα. 
Το έργο της ανωτέρω σύμβασης  θα παρέχεται από τον ανάδοχο, στο χώρο του 
Πνευματικού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας ή σε άλλο χώρο που πληροί τις 
προϋποθέσεις και υποδείξει ο Δήμος. Η παροχή των υπηρεσιών του Δασκάλου 
κλασικού χορού θα παρέχεται από τον ανάδοχο, καθημερινά πρωινές ή 
απογευματινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων και σύμφωνα με 
την υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας. Επίσης εφόσον κρίνεται απαραίτητο, θα 
συμμετέχει σε εκδηλώσεις-παραστάσεις του Δήμου, καθημερινές και αργίες, ανάλογα 
με το σχεδιασμό της εκδήλωσης καθώς και για τις ανάγκες του θερινού 
προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του Δήμου μας. 
Το κόστος της δαπάνης για την πληρωμή της ανωτέρω σύμβασης  έργου  θα ανέλθει 
μέχρι  του ποσού των 12.000,00 €  συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και λοιπών 
κρατήσεων και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6117.020 και τίτλο «Σύμβαση μίσθωσης 
έργου με δάσκαλο κλασικού χορού» αρχικής πίστωσης  12.000,00 € προϋπολογισμού 
έτους 2018.      
 

 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προτίθεται να συνάψει σύμβαση  
μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από έσοδα που προέρχονται από την 
καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους, με ένα  (1) ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ δάσκαλο  
αγιογραφίας με  οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας 
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και πτυχίο ή δίπλωμα σχολής εικαστικών  με 
εμπειρία και σκοπό οι συμμετέχοντες να διδαχθούν την μάθηση της τέχνης 
απεικόνισης ιερών προσώπων ή θρησκευτικών σκηνών ή ζωγραφική παράσταση 
θρησκευτικών θεμάτων. 
Τα  μαθήματα αγιογραφίας επιδιώκουν να μεταδώσουν τις θεμελιώδεις αρχές της 
βυζαντινής παράδοσης των εικόνων και να εμφυσήσουν την ανάγκη προσφοράς της 
αγιογραφικής τέχνης στη χριστιανική λατρεία. και να δώσουν  την δυνατότητα σε 
μικρούς και μεγάλους να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους βοηθήσουν  να 
καλλιεργήσουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες και να αξιοποιήσουν  δημιουργικά 
τον ελεύθερο χρόνο τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να 
πειραματιστούν με νέα υλικά και να γνωρίσουν την εφαρμογή των ποικίλων 
εκφραστικών μέσων γύρω από καινούργιες και παλιές τεχνικές, που θα τους 
οδηγήσουν σε προσωπικές  δημιουργίες.  
Η σύμβαση  μίσθωσης έργου θα συναφθεί για το χρονικό διάστημα μέχρι ενός  έτους 
(12 μηνών) .  
Το έργο του αγιογράφου  δεν υπάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του 
Δήμου και δεν μπορεί να εκτελεσθεί από αυτούς αφού δεν υπάρχει αντίστοιχη 
ειδικότητα. 
Το έργο της ανωτέρω σύμβασης  θα παρέχεται στους χώρους τις ημέρες και τις ώρες 
που θα υποδείξει η υπηρεσία ανάλογα με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων. 
Επίσης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο θα συμμετέχουν σε εκδηλώσεις- παραστάσεις του 
Δήμου, καθημερινές, αργίες ή εξαιρέσιμες ημέρες  ανάλογα με το σχεδιασμό της 
διοργάνωσής καθώς επίσης και για τις ανάγκες του θερινού προγράμματος 
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του Δήμου μας  . 
Το κόστος της δαπάνης για την πληρωμή της ανωτέρω σύμβασης  έργου  θα ανέλθει 
μέχρι  του ποσού των 12.000,00 €  συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και λοιπών 
κρατήσεων και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6117.017 και τίτλο «Σύμβαση μίσθωσης 
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έργου με δάσκαλο αγιογραφίας» αρχικής πίστωσης  12.000,00 € προϋπολογισμού 
έτους 2018.      

 

 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 
 

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προτίθεται να συνάψει σύμβαση  
μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από έσοδα που προέρχονται από την 
καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους, με ένα (1) ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ  δάσκαλο 
Ρομποτικής με εμπειρία ( εξειδικευμένο εκπαιδευτή του STEM education Οργανισμός 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Επιστήμης, Τεχνολογίας & Μαθηματικών)  με σκοπό να 
εμπλουτίσει  τις επιλογές  των παιδιών για δημιουργική μάθηση στον ελεύθερο τους 
χρόνο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τη ρομποτική και να 
εξοικειωθούν με τα θέματα της ρομποτικής που έχει μπει ποικιλοτρόπως στην ζωή 
μας Τα παιδιά εμπλέκονται σε μία πρακτική, ενεργητική, ομαδική εργασία 
διερευνητικού και πειραματικού χαρακτήρα (πρώιμοι επιστήμονες), Η εκπαιδευτική 
ρομποτική αποτελεί ένα αναπτυσσόμενο πεδίο το οποίο έχει τη δυναμική να 
επηρεάσει τη φύση της εκπαίδευσης στις επιστήμες και στην τεχνολογία σε όλα τα 
επίπεδα από το νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήμιο.  
Όταν τα παιδιά εμπλέκονται σε δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής 
ανακαλύπτουν και μαθαίνουν έννοιες από διάφορα επιστημονικά πεδία όπως τα 
μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τη μηχανική και την πληροφορική (STEM) με 
παιγνιώδη και διασκεδαστικό τρόπο. Έτσι αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια για να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 21ου αιώνα ως σύγχρονοι πολίτες. Με την 
εκπαιδευτική ρομποτική τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης, 
κριτικής σκέψης, κοινωνικής αλληλεπίδρασης, αύξησης της προσοχής, επίλυσης 
προβλήματος, λογικής, παρουσιάσεων, συνεργασίας και προγραμματισμού. 
Με τα μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής, τα παιδιά κάνουν τα πρώτα τους βήματα 
στον προγραμματισμό και βλέπουν τις εντολές τους να εφαρμόζονται σε πραγματικές 
κατασκευές. Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι μια εκπαιδευτική και ταυτόχρονα 
ψυχαγωγική δραστηριότητα η οποία συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι 
μετατρέποντας έτσι την εκπαίδευση σε μια συγκλονιστική περιπέτεια και ανακάλυψη 
ταυτόχρονα. 
 Η σύμβαση  μίσθωσης έργου  θα συναφθεί για χρονικό διάστημα μέχρι ενός  έτους 
(12 μηνών) .  
Το έργο του δασκάλου ρομποτικής δεν υπάγεται στα συνήθη καθήκοντα των 
υπαλλήλων του Δήμου και δεν μπορεί να εκτελεσθεί από αυτούς αφού δεν υπάρχει 
αντίστοιχη ειδικότητα. 
Το έργο, οι ώρες και οι χώροι διδασκαλίας της ανωτέρω σύμβασης  θα παρέχεται από 
τον ανάδοχο,  ανάλογα με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων και σύμφωνα με την 
υπόδειξη της υπηρεσίας. 
Επίσης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο θα συμμετέχουν σε εκδηλώσεις- παραστάσεις του 
Δήμου, καθημερινές, αργίες ή εξαιρέσιμες ημέρες  ανάλογα με το σχεδιασμό της 
διοργάνωσής καθώς επίσης και για τις ανάγκες του θερινού προγράμματος 
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του Δήμου μας . 
Το κόστος της δαπάνης για την πληρωμή της ανωτέρω σύμβασης  έργου  θα ανέλθει 
μέχρι  του ποσού των 12.000,00 €  συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και λοιπών 
κρατήσεων και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6117.021 και τίτλο «Σύμβαση μίσθωσης 
έργου με δάσκαλο ρομποτικής» αρχικής πίστωσης  12.000,00 € προϋπολογισμού 
έτους 2018.      
 
    Σύμφωνα λοιπόν με 
1)-τις διατάξεις του άρθρου 6 του  Ν. 2527/1997, όπως ισχύει 
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2)-τις διατάξεις της παραγράφου 14, του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, όπως έχουν 
αντικατασταθεί με το άρθρο 107 του Ν. 4483/2017 και ισχύουν.  
3)-τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας (ΦΕΚ 352/τεύχος Β΄/9-2-
2017). 
4)-τα υπ΄ αριθμ. υπ΄ αριθμ. οικ. 3449/5-2-2018 και οικ. 10126/3734/6-2-2018    
έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
αντίστοιχα 
5)-τα υπ΄ αριθμ. 4935/23-2-2018, 4933/23-2-2018, 4842/23-2-2018, 4843/23-2-
2018, 4844/23-2-2018  και  4841/23-2-2018 έγγραφα  της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Πολιτικής. 
6)-το γεγονός ότι έχει γίνει πρόβλεψη πιστώσεων στον  προϋπολογισμό του Δήμου 
οικον. έτους 2018, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 5013/26-2-2018  βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, για την κάλυψη της 
απαιτούμενης δαπάνης 
παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικής με τον 
προγραμματισμό σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό 
τη μορφή αντιτίμου, για το έτος 2018. 
 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
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 
επιμέρους αιτήματα για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με κάλυψη δαπάνης 
υπό την μορφή αντιτίμου που απεστάλησαν από τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής του 
Δήμου, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 Tις διατάξεις του άρθρου 6 του  Ν. 2527/1997, όπως ισχύει 
 Tις διατάξεις της παραγράφου 14, του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, όπως 

έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο 107 του Ν. 4483/2017 και ισχύουν.  

 Tον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Δήμου (ΦΕΚ 352/τεύχος Β΄/9-2-
2017). 

 Tα υπ΄ αριθμ. υπ΄ αριθμ. οικ. 3449/5-2-2018 και οικ. 10126/3734/6-2-2018    
έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής αντίστοιχα 

 Tα υπ΄ αριθμ. 4935/23-2-2018, 4933/23-2-2018, 4842/23-2-2018, 4843/23-
2-2018, 4844/23-2-2018  και  4841/23-2-2018 έγγραφα  της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 

 Το γεγονός ότι έχει γίνει πρόβλεψη πιστώσεων στον  προϋπολογισμό του 
Δήμου οικον. έτους 2018, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 5013/26-2-2018  
Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την 
κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης 
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και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τον προγραμματισμό σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με κάλυψη της 

δαπάνης από έσοδα που προέρχονται από την καταβολή αντιτίμου από τους 

ωφελούμενους για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου για το 

έτος 2018, σύμφωνα με τα αναλυτικά εκτιθέμενα στην εισήγηση της παρούσας, ως 

εξής :  

 

 Ένα (1) ΠΕ Δάσκαλο Εικαστικών 
 Ένα (1) ΠΕ Δάσκαλο Ζωγραφικής 
 Ένα (1)  ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Δάσκαλο Σύγχρονου Χορού & Αυτοσχεδιασμού 
 Δύο (2) ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Δασκάλους Υποκριτικής 
 Ένα (1) ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Δάσκαλο Κλασικού Χορού 
 Ένα (1) ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Δάσκαλο Αγιογραφίας 
 Ένα (1) ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Δάσκαλο Ρομποτικής 

 
σύμφωνα με τα υπ΄ αριθμ.  πρωτ. 4935/23-2-2018, 4933/23-2-2018, 4842/23-2-
2018, 4843/23-2-2018, 4844/23-2-2018  και  4841/23-2-2018 έγγραφα της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου. 
 

 Σημειώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης πληρωμής του ανωτέρω 

προσωπικού έχει γίνει πρόβλεψη πιστώσεων στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 

του Δήμου οικον. έτους 2018, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.  5013/26-2-

2018  Βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και 

Φορολογικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   54/2018. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

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

 

          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                            ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΚΟΥ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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Κουμαριανός  Ευάγγελος 

Καλαμπόκης  Ιωάννης 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 

Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Καλύβης  Γεώργιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

Κοπελούσος  Χρήστος 

Κόντος  Απόστολος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Παπακώστας  Βασίλειος 
 

 

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 Παιδείας και Πολιτισμού  
4. Γραφείο Α/δημάρχου Οικον. Υπηρεσιών  
5. Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών  
6. Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής/Τμήμα Παιδείας και Πολιτισμού  
7. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
8. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
9. Τμήμα Λογιστηρίου                               

10. Γραφείο Γενικής Γραμματέα 
11. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΠΧΘ46ΜΩ0Ι-ΞΜ8


		2018-03-01T11:59:39+0200
	Athens




