
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 25-4-2018   5ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95), 

σήμερα την 25ην του μηνός  Απριλίου του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος και 

του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

4820/20-4-2018  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω 

θεμάτων Η.Δ. 

ΘΕΜΑ  3ο Η.Δ. 

Πλήρωση κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 134 του 

Ν.4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α΄). 

 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών 

Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι ένας (21) και απόντες έξι (6) ήτοι: οι κ.κ. Ζαφρακοπούλου – Δανιήλ Σοφία, 

Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος, Κομνηνού – Κούμπα Άννα, Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος 

και Παπαχρόνης Γεώργιος. 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος 

Λάβδα Ελένη 
Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Καριώτης Αλέξανδρος 
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Μπετροσιάν Άλεξ  

Παπαγεωργίου Λεωνίδας 
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 
Μαναός Δημήτριος 

Χριστοδούλου Γαβριέλλα  

Ζερβός Νικόλαος 
Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 

Χαροκόπος Παντελής 
Δελακουρίδης Ιωάννης 

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να 
Συμεωνίδου Χαρίκλεια 

Καβαλάρης Ιωάννης 

Γαλάνης Δημήτριος 
 

Ζαφρακοπούλου – Δανιήλ Σοφία 

Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος 
Κομνηνού – Κούμπα Άννα 

Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη 
Κανελλάκης Νικόλαος 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζαφρακοπούλου – Δανιήλ Σοφία, Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος, 

Κομνηνού – Κούμπα Άννα και Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη προσήλθαν στις ανακοινώσεις. 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  :  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.:  60/25-4-2018 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:   5368/3-5-2018 
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: Ω6Ζ6ΩΗ8-ΞΔΝ



Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος προσήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος Η.Δ. και  

απεχώρησε κατά την συζήτηση του 32ου θέματος Η.Δ. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Συμεωνίδου Χαρίκλεια απεχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησε κατά την συζήτηση του 9ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαναός Δημήτριος απεχώρησε κατά την συζήτηση του 11ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαροκόπος Παντελής απεχώρησε κατά την συζήτηση του 22ου θέματος Η.Δ. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Σουμπασάκη – Παπαδημούλη Κωνσταντίνα απεχώρησε μετά την ψήφιση του 

34ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζερβός Νικόλαος απεχώρησε μετά την ψήφιση του 40ου θέματος Η.Δ. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού κ. Πασσά-Χρήστου 

Ελένη και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού κ. Παλτζόγλου Ευφημία-Ελένη.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017) ορίστηκε ότι η παρ. 

14 του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994 (Α΄28) δεν εφαρμόζεται εφεξής, ήτοι από 31/7/2017, για την κάλυψη θέσεων 

στους ΟΤΑ α΄ βαθμού και στα ΝΠΔΔ αυτών, στις περιπτώσεις επιτυχόντων, οι οποίοι είτε περιλαμβάνονται σε 

οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από 1-1-2009 έως 31-12-2015, είτε διατέθηκαν προς 

διορισμό με απόφαση του ΑΣΕΠ σε αντικατάσταση-αναπλήρωση των ως άνω διοριστέων υποψηφίων, ακόμη κι αν 

έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  

      Όμως, σήμερα, με τις νεώτερες διατάξεις του άρθρου 134 του Ν. 4504/29-11-2017 (ΦΕΚ 184/Α΄), δύνεται 

η δυνατότητα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα να καλύψουν τις ανωτέρω αναφερόμενες κενές 

θέσεις τους, υποβάλλοντας αίτημα αναπλήρωσης-αντικατάστασης διοριστέων προς το ΑΣΕΠ, εφόσον διαπιστώνεται 

με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου, ότι συντρέχουν σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες, οι 

οποίες επιβάλουν την ενέργεια αυτή. Οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου διαβιβάζονται στο ΑΣΕΠ 

ταυτόχρονα με την υποβολή αιτήματος για την κάλυψη των κενών θέσεων.  

      Το γεγονός της κατάργησης μεγάλου ποσοστού των κενών οργανικών θέσεων (Ν. 4024/2011 άρθρο 33) 

του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας, ο μεγάλος αριθμός αποχωρήσεων μόνιμου προσωπικού για λόγους 

συνταξιοδότησης, καθώς και το γεγονός της αναστολής προσλήψεων και διορισμών στο Δημόσιο λόγω των 

δημοσιονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζει η χώρα, αποτελούν δεδομένα τα οποία δημιούργησαν σοβαρό 

πρόβλημα στην απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Δήμου μας. 

Επίσης, ο τέως Δήμος Φιλοθέης, ο οποίος καταργήθηκε και στη θέση του συστάθηκε ο νυν Δήμος 

Φιλοθέης-Ψυχικού, είχε προγραμματίσει την πλήρωση κενών θέσεων του οργανισμού του προκειμένου να καλύψει 

ανάγκες σε προσωπικό όπως αυτές είχαν αποτυπωθεί τα έτη 2008-2009, όταν εκδόθηκε η σχετική προκήρυξη 

(2/587Μ/2008), γεγονός που σημαίνει ότι αυτές οι ανάγκες δεν καλύφθηκαν ποτέ, αντίθετα, το πρόβλημα της 

έλλειψης προσωπικού επιδεινώθηκε λόγω των προαναφερόμενων ειδικών συνθηκών. 

      Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./82/20966/1-9-2016 απόφαση Κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έτους 2016, αποφασίστηκε η κατανομή μίας (1) θέσης της κατηγορίας 

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (Φυτικής Παραγωγής) και με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./122/29875/2-12-2016 απόφαση 

Κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών έτους 2017, αποφασίστηκε η κατανομή δύο (2) θέσεων της 

κατηγορίας ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, του ανωτέρω διαγωνισμού του τέως Δήμου Φιλοθέης. 
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      Η υπηρεσία μας προέβη στη διαδικασία κλήσης για διορισμό και των τριών (3) επιτυχόντων οι οποίοι 

περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων (ΦΕΚ 551/25-6-2010/τ.Γ΄) του προαναφερόμενου διαγωνισμού του τέως 

Δήμου Φιλοθέης, με συστημένες επιστολές, χωρίς όμως να ανταποκριθούν. 

      Επομένως, οι θέσεις παραμένουν κενές και ο φορέας μας θεωρεί ότι συντρέχουν επιτακτικές  υπηρεσιακές 

ανάγκες οι οποίες επιβάλλουν την κάλυψή τους, λόγω του ότι ο Δήμος μας είναι ένα προάστιο με μεγάλες εκτάσεις 

πρασίνου με ανάγκες συντήρησης, ανανέωσης και εγκατάστασης νέου και επίσης διαθέτει επτά (7) παιδικές χαρές 

με τις αντίστοιχες ανάγκες φύλαξης. 

Παρακαλούμε για την εξέταση του θέματος και τη λήψη της σχετικής απόφασης, προκειμένου να 

διαβιβαστεί το αίτημά μας για αναπλήρωση των παραιτηθέντων υποψηφίων και κάλυψη των κενών θέσεων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 134 του Ν. 4504/2017. 

 

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), 

3. Τον πίνακα διοριστέων της 2/587Μ/2008 προκήρυξης του τέως Δήμου Φιλοθέης (ΦΕΚ 551/25-6-

2010/τ.Γ΄), 

4. Τις υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./82/20966/1-9-2016 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./122/29875/2-12-2016 αποφάσεις 

κατανομής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 134 του Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α΄), 

6. Την εγκύκλιο 43/38576/28-12-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών, 

7. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, 

8. Τις ανάγκες της υπηρεσίας Πρασίνου, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 Σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την κάλυψη των θέσεων που παραμένουν κενές και ο φορέας μας 

θεωρεί ότι συντρέχουν επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες οι οποίες επιβάλλουν την κάλυψή τους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 134 του Ν. 4504/2017 και οι οποίες είναι οι εξής:  

Αριθμός θέσεων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)-  

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)   1 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)- 

ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ             2  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  60/2018 

 

 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 
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Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ 

 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

 ΜΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΑΛΕΞ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Από το πρακτικό της 5ης Συνεδριάσεως του ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

25ην-4-2018 ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ψυχικό,   3-5-2018 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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