
 

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ ΑΞΝ 21-2-2018   2ης  ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΥΠ  

ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ 

 
Πην Τπρηθό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Τπρηθνύ (Καραθφνοδρόμοσ 95), 

ζήκεξα ηελ 21ην ηνπ κελόο  Φεβροσαρίοσ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα  Ρεηάρηη θαη ώξα 18:00΄, ζπλήιζε, 

παξόληνο θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ξαληειή Μπξηδάθε, ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ύζηεξα από ηελ ππ’ 

αξηζκ. πξση.  2089/16-2-2018  έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Ξξνέδξνπ ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010 (Φ.Δ.Θ. Α’ 87), γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί 

ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ.  

ΘΔΚΑ  2Ν  Ζ.Γ. 

Ξρογραμμαηιζμός προζλήυεφν προζφπικού με ζτέζη εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ  

έηοσς 2018 με κάλσυη ηης δαπάνης από ηοσς Θενηρικούς ασηοηελείς πόροσς. 

 

 

Ξξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε όηη επί ζπλόινπ είκοζι επηά (27) Γεκνηηθώλ Ππκβνύισλ 

παξόληεο ήηαλ είθνζη έλαο (21) θαη απόληεο έμη (6) ήηνη: νη θ.θ. Εαθξαθνπνύινπ-Γαληήι Πνθία, Θνκλελνύ-Θνύκπα 

Άλλα, Γθηδειή-Ξαπαζενδσξνπνύινπ Αιίθε, Σαξνθόπνο Ξαληειήο, Πνπκπαζάθε-Ξαπαδεκνύιε Θσλζηαληίλα θαη 

Θαβαιάξεο Ησάλλεο. 

 ΞΑΟΝΛΡΔΠ      ΑΞΝΛΡΔΠ 

Αιεμνπνύινπ Αηθαηεξίλε 

Ξεηξίηζε-Κνπξάλη Αηθαηεξίλε  
Γαιάλεο Γεκήηξηνο 

Πακαξόπνπινο Βύξσλαο-Ξαύινο 
Ξαπαρξόλεο Γεώξγηνο 

Ιάβδα Διέλε 
Ρξέδνπ Καξία-Διέλε 

Θαξηώηεο Αιέμαλδξνο 

Καδαξάθεο Γεξάζηκνο-Αιέμαλδξνο 
Γάηνο Γεώξγηνο-Αιθηβηάδεο 

Κπεηξνζηάλ Άιεμ  
Ξαπαγεσξγίνπ Ιεσλίδαο 

Αγγειάθε-Ιπθνύξε Αλαζηαζία 

Γεκνπιά Διηζζάβεη-Διέλε 
Καλαόο Γεκήηξηνο 

Εέππνπ-Σαξιαύηε Διέλε 
Σξηζηνδνύινπ Γαβξηέιια  

Εεξβόο Ληθόιανο 
Θαλειιάθεο Ληθόιανο  

Γειαθνπξίδεο Ησάλλεο 

Ππκεσλίδνπ Σαξίθιεηα 
 

Εαθξαθνπνύινπ-Γαληήι Πνθία 

Θνκλελνύ-Θνύκπα Άλλα  
Γθηδειή-Ξαπαζενδσξνπνύινπ Αιίθε 

Σαξνθόπνο Ξαληειήο 
Πνπκπαζάθε-Ξαπαδεκνύιε Θσλ/λα 

Θαβαιάξεο Ησάλλεο 
 

            

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓIΘΡΝ 
ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ ΑΓΑ:   
ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ Αριθμ. Απόθ.:  27/21-2-2018 
Καραθφνοδρόμοσ 95 Αριθμ. Ξρφη.:  2437/27-2-2018 

ΤΣΗΘΝ, Ρ.Θ. 154 52  
ηηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΨΘΗ3ΩΗ8-ΗΘΑ



Νη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη θ.θ. Εαθξαθνπνύινπ-Γαληήι Πνθία θαη Θνκλελνύ-Θνύκπα Άλλα πξνζήιζαλ ζηηο 

αλαθνηλώζεηο. 

 Ζ Γεκνηηθή Πύκβνπινο θ. Ππκεσλίδνπ Σαξίθιεηα απερώξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο Ζ.Γ. 

Νη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη θ.θ. Γαιάλεο Γεκήηξηνο θαη Σξηζηνδνύινπ Γαβξηέιια  απερώξεζαλ κεηά ηε ςήθηζε 

ηνπ 7νπ ζέκαηνο Ζ.Γ. 

 Πηε Ππλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε Ξξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Τπρηθνύ θ. Ξαιηδόγινπ Δπθεκία-

Διέλε.  

Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κνύηζηνο 

Γεώξγηνο.  

 

Δηζεγνύκελε ην αλσηέξσ ζέκα ε Ξξόεδξνο είπε: 

Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην κε ηε κε αξηζκ. 352/19-12-2017 απόθαζή ηνπ, θαηόπηλ ηνπ κε αξηζκ. πξση. 

ΓΗΞΑΑΓ/Φ.2.9/52/νηθ.41210/29-11-2017 εγγξάθνπ ηνπ πνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, απνθάζηζε 

ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε  εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

γηα ην έηνο 2018. 

Ρν αίηεκα γηα ηελ αλσηέξσ πξόζιεςε κε όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, εζηάιε από ηελ αξκόδηα 

ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο, ζηηο 10/1/2018.  

Ζ Απνθε ληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο κε ην από 6/2/2018 έγγξαθό ηεο κε ζέκα: «Απνζηνιή αηηεκάησλ ησλ 

ΝΡΑ α΄ θαη β΄ βαζκνύ θαη ησλ ΛΞΗΓ απηώλ γηα ηελ πξόζιεςε έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ γηα ην έηνο 2018» καο 

ελεκεξώλεη γηα ην κε αξηζκ. πξση. 3449/5-2-2018 έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε ζέκα: 

«Ξξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ έηνπο 2018 ζηνπο ΝΡΑ α΄ θαη β΄ βαζκνύ θαη ζηα ΛΞΗΓ 

απηώλ», κε ην νπνίν θαινύληαη νη θνξείο λα ππνβάινπλ ηα αηηήκαηά ηνπο γηα ην έηνο 2018, ζύκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πεξηζηνιή ησλ θξαηηθώλ δαπαλώλ. Πην 

έγγξαθν επηζεκαίλεηαη όηη: «αηηήκαηα πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ ππνβιεζεί θαη’ εθαξκνγή ηνπ κε αξηζκ. πξση. 

ΓΗΞΑΑΓ/Φ.2.9/52/νηθ.41210/29-11-2017 εγγξάθνπ ηνπ πνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, δεν θα 

ληθθούν σπόυη δεδνκέλνπ ηνπ εηδηθνύ ραξαθηήξα ησλ αλαγθώλ ησλ θνξέσλ ησλ ΝΡΑ θαη ησλ ΛΞΗΓ απηώλ, 

ηεο ηζρύνο ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνύ ησλ 933 εγθξίζεσλ ζπκβάζεσλ πνπ δύλαληαη λα ρνξεγεζνύλ ζηνπο ΝΡΑ κε 

έγθξηζε ηεο ΞΠ 33/2006, αιιά θαη ησλ εηδηθώλ δηαηάμεσλ γηα ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο ζέζεσλ ζε αληαπνδνηηθέο 

ππεξεζίεο, ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε αληίηηκν θαη ινηπέο αληηθαηαβνιέο».      

Θαιείηαη ινηπόλ ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην λα απνθαζίζεη εθ λένπ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό πξόζιεςεο 

έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ κε ζρέζε  εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ην έηνο 2018. 

Πηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2017 ε εηζήγεζε γηα ην ίδην ζέκα αλέθεξε 

κεηαμύ άιισλ ηα εμήο:  

«Γηα ην έηνο 2017 εγθξίζεθε ε πξόζιεςε ελόο (1) αηόκνπ, εθόζνλ έγηλε πεξηθνπή ζην αίηεκά καο γηα 

πξόζιεςε επηά (7) αηόκσλ θαη κε ηελ 227/2017 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαζνξίζηεθε σο εηδηθόηεηα 

γηα ηελ πξόζιεςε απηνύ ηνπ αηόκνπ ε ΓΔ Ζιεθηξνιόγσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ πεξεζηώλ, 

ιόγσ έιιεηςεο ππεξεηνύληνο πξνζσπηθνύ κε αληίζηνηρε εηδηθόηεηα. 

ΑΔΑ: ΨΘΗ3ΩΗ8-ΗΘΑ



Ζ ίδηα Γηεύζπλζε έρεη ηελ αλάγθε πξόζιεςεο ελόο (1) ΞΔ Κεραλνιόγνπ Κεραληθνύ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπληάζζεη θαη λα επηβιέπεη κειέηεο πνπ ζα αθνξνύλ ζηελ πξνκήζεηα θαη ζηε ζπληήξεζε Ζιεθηξνκεραλνινγηθνύ 

εμνπιηζκνύ, δηόηη ζην Γήκν ππεξεηεί κόλν έλαο ππάιιεινο απηήο ηεο εηδηθόηεηαο ν νπνίνο πξνΐζηαηαη Απηνηεινύο 

Γξαθείνπ ηνπ Γήκνπ.     

 

Ζ πξόζιεςε ζα βαξύλεη ηνπο Θ.Α.: α) 30.6041 κε ηίηιν «Ραθηηθέο απνδνρέο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ» θαη β) 30.6054.0001 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ» ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ Γήκνπ, όπνπ έρνπλ πξνβιεθζεί θαη 

εγγξαθεί πηζηώζεηο  21.000,00 € θαη 5.500,00 € αληίζηνηρα». 

 
Ξαξαθαιώ ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 

1. Ρελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/2010, 

3. Ρν κε αξηζκ. πξση. 3449/5-2-2018 έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ 

4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Λ. 4071/2012 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 48 ηνπ Λ. 4325/2015 

5. Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 20α ηνπ Έλαηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 4057/2012 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 

41 παξ. 1α ηνπ Λ. 4325/2015 

6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2190/1994, όπσο ηζρύεη θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 21, 

7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 3833/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν πξώην πεξηπη. 1 

θαη 2 ππνπαξ.Ε.5 ηνπ Λ.4093/2012 

8. Ρελ ππ’ αξηζκ. 33/2006  Ξ..Π. όπσο ηζρύεη (θαη ηηο Ξ..Π. ππ’ αξηζκ. 55/1998 θαη 236/1994 όπσο 

ηζρύνπλ), 

9. Ρνλ Νξγαληζκό Δζσηεξηθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, 

10. Ρηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ έηοσς 2018, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 
 

Α. Δγθξίλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ πξνζιήςεσλ ηνπ έηνπο 2018, θαζώο θαη ην ζρεηηθό πίλαθα πξνγξακκαηηζκνύ, 

πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο, γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε κίζζσζεο εξγαζίαο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ελόο (1) αηόκνπ κε ζθνπό ηελ θάιπςε απμεκέλσλ 

αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ, ησλ νπνίσλ ην πξνζσπηθό ακείβεηαη κε θάιπςε ηεο δαπάλεο από ηνπο Θεληξηθνύο 

Απηνηειείο Ξόξνπο, γηα ηελ εμήο,  θαηά αξηζκό αηόκσλ, εηδηθόηεηα θαη ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν: 

- Έλα (1) ΞΔ Κεραλνιόγν Κεραληθό γηα ρξνληθό δηάζηεκα απαζρόιεζεο νθηώ (8) κελώλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Γ/λζεο Ρερληθώλ πεξεζηώλ (ζύληαμε θαη επίβιεςε κειεηώλ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ζπληήξεζε 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ). Ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη ε πξόζιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ απηνύ είλαη 

δηόηη ζην Γήκν ππεξεηεί κόλν έλαο ππάιιεινο ηεο ίδηαο εηδηθόηεηαο,  ν νπνίνο πξνΐζηαηαη Απηνηεινύο Γξαθείνπ 

ηνπ Γήκνπ.  
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Β. Ζ πξόζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνύ ζα θαιπθζεί από ηνπο Θ.Α. 30.6041 θαη  30.6054.0001 ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 όπνπ έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηώζεηο 21.000,00 € θαη 5.500,00 € αληίζηνηρα. 

Αλάινγεο πηζηώζεηο ζα εγγξαθνύλ θαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ επόκελνπ έηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ νη ζπκβάζεηο 

ιήμνπλ κεηά ηελ 31ε-12-2018.  

 

Γ. Ζ παξνύζα λα θνηλνπνηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζνύλ νη 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο αηηνύκελεο πξόζιεςεο. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν λα πξνβεί ζε όιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ώζηε λα εθδνζεί ε πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο έπεηηα από ηε ζρεηηθή έγθξηζε 

ηεο επηηξνπήο ηεο ΞΠ 33/06.  

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό   27/2018 

 

 Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό, ππνγξάθεηαη σο θάησζη: 

 

Ζ  ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΑ ΚΔΙΖ 

 ΞΔΡΟΗΡΠΖ-ΚΝΟΑΛΡ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

 ΓΑΙΑΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

 ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝΠ ΒΟΥΛ-ΞΑΙΝΠ 

 ΞΑΞΑΣΟΝΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

 ΕΑΦΟΑΘΝΞΝΙΝ – ΓΑΛΗΖΙ ΠΝΦΗΑ 

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ 

 ΡΟΔΕΝ ΚΑΟΗΑ-ΔΙΔΛΖ 

 ΘΑΟΗΥΡΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

 ΚΑΕΑΟΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ-ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

 ΘΝΚΛΖΛΝ-ΘΝΚΞΑ ΑΛΛΑ 

 ΓΑΡΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ-ΑΙΘΗΒΗΑΓΖΠ 

 ΚΞΔΡΟΝΠΗΑΛ ΑΙΔΜ 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΞΑΞΑΓΔΥΟΓΗΝ ΙΔΥΛΗΓΑΠ 

Από ην πξαθηηθό ηεο 2εο Ππλεδξηάζεσο ηνπ ΑΓΓΔΙΑΘΖ-ΙΘΝΟΖ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ 

Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Φηινζέεο – Τπρηθνύ ηελ ΓΖΚΝΙΑ ΔΙΗΠΠΑΒΔΡ-ΔΙΔΛΖ 

21ελ- 2- 2018 ΚΑΛΑΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

Τστικό, 27-2-2018 ΕΔΞΞΝ-ΣΑΟΙΑΡΖ ΔΙΔΛΖ 

Ζ  ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΓΑΒΟΗΔΙΙΑ 

 ΕΔΟΒΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

 ΘΑΛΔΙΙΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΓΔΙΑΘΝΟΗΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

 ΠΚΔΥΛΗΓΝ ΣΑΟΗΘΙΔΗΑ 
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