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  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 65524/29-11-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 25
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

 

Αρ. Αριθ.  Απόφασης 389/2013 

                                                    ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του 

καταργηθέντος ΝΠ∆∆ ∆ΗΚΕΠΑΚΑ από το ∆ήµο Ιλίου ως 

φορέα υλοποίησης ήδη εγκεκριµένων προσλήψεων Ι∆ΟΧ 

έτους 2013, καθώς και καθορισµός ειδικοτήτων 

εγκεκριµένων θέσεων 

 

Σήµερα στις 28 Νοεµβρίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, 

ύστερα από την υπ’ αριθµ. 63980/22-11-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου 

∆ηµητρίου που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. 

∆ήµαρχο και σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  22-11-2013.     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                     Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, 

ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

               

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

 

∆.Σ.: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ,   ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 

Ο ∆.Σ. κος Φεγγερός Βασίλειος απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 2
ου

 θέµατος της ηµερήσιας 

διατάξης 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος  

κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση 

των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 

 ******************* 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο για 

συζήτηση το 3
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά στην λήψη απόφασης για την 

αντικατάσταση του καταργηθέντος ΝΠ∆∆ ∆ΗΚΕΠΑΚΑ από το ∆ήµο Ιλίου ως φορέα υλοποίησης 

ήδη εγκεκριµένων προσλήψεων Ι∆ΟΧ έτους 2013, καθώς και καθορισµός ειδικοτήτων εγκεκριµένων 

θέσεων. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 64920/27-11-2013 σχετικό έγγραφο της 

∆ιοικητικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ιλίου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Κατόπιν της κατάργησης του ΝΠ∆∆ ∆ΗΚΕΠΑKA Ιλίου και την αυτοδίκαιη µεταφορά των 

αρµοδιοτήτων του στο ∆ήµο Ιλίου (υπ’ αριθµ. 2853/Β/11-11-2013 ΦΕΚ), εκκρεµούν προς 

υλοποίηση εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 

Χρόνου, ως εξής: 

• Η υπ’ αριθµ. 45739/14-11-13 έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών (συνηµµένο υπό 

στοιχείο 1), που αφορά απασχόληση οκτώ (8) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου, για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων. Οι ειδικότητες των ως 

άνω ατόµων, σύµφωνα µε τις ανάγκες των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθµών θα είναι 

οι κάτωθι: 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5 

ΥΕ ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘ/ΤΑΣ 3 

  

• Η υπ’ αριθµ. 34494/30-08-13 έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών (συνηµµένο υπό 

στοιχείο 2) που αφορά απασχόληση τεσσάρων (4) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων 

αναγκών. Οι ειδικότητες των ως άνω ατόµων, σύµφωνα µε τις ανάγκες των ΚΑΠΗ θα είναι 

οι κάτωθι: 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 

 

• Αναπλήρωση 2 (δύο) ατόµων που παραιτήθηκαν, µε βάση την υπ’ αριθµ. 35105/09-11-13 

έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών (συνηµµένο υπό στοιχείο 3) που αφορούσε την 

απασχόληση τριάντα πέντε (35) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου, για την κάλυψη για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων  

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειµένου να προχωρήσει η υλοποίηση των ανωτέρω ήδη 

εγκεκριµένων προσλήψεων, παρακαλούµε να αποφασίσετε την  αντικατάσταση του καταργηθέντος 

Νοµικού Προσώπου ∆ΗΚΕΠΑΚΑ από τον ∆ήµο Ιλίου, καθώς και τη σχετική κατανοµή των 

ειδικοτήτων, αναφορικά µε το σύνολο των ήδη εγκεκριµένων θέσεων του προγραµµατισµού 

προσλήψεων, όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

  

ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω 
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    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την  αντικατάσταση του καταργηθέντος Νοµικού Προσώπου ∆ΗΚΕΠΑΚΑ από τον 

∆ήµο Ιλίου, καθώς και τη σχετική κατανοµή των ειδικοτήτων, αναφορικά µε το σύνολο των ήδη 

εγκεκριµένων θέσεων του προγραµµατισµού προσλήψεων, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 

• Η υπ’ αριθµ. 45739/14-11-13 έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών (συνηµµένο υπό 

στοιχείο 1), που αφορά απασχόληση οκτώ (8) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου, για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων. Οι ειδικότητες των ως 

άνω ατόµων, σύµφωνα µε τις ανάγκες των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθµών θα είναι 

οι κάτωθι: 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5 

ΥΕ ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘ/ΤΑΣ 3 

  

• Η υπ’ αριθµ. 34494/30-08-13 έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών (συνηµµένο υπό 

στοιχείο 2) που αφορά απασχόληση τεσσάρων (4) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων 

αναγκών. Οι ειδικότητες των ως άνω ατόµων, σύµφωνα µε τις ανάγκες των ΚΑΠΗ θα είναι 

οι κάτωθι: 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 

 

• Αναπλήρωση 2 (δύο) ατόµων που παραιτήθηκαν, µε βάση την υπ’ αριθµ. 35105/09-11-13 

έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών (συνηµµένο υπό στοιχείο 3) που αφορούσε την 

απασχόληση τριάντα πέντε (35) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου, για την κάλυψη για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων  

 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      
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