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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αρ. 30ης/2017 Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθ. Απόφασης  617/2017  

                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση 
µίσθωσης έργου στο πλαίσιο του 
προγραµµατισµού προσλήψεων 
έκτακτου προσωπικού 2018 

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 20η του µήνα  
∆εκεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε 
Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αρ. 47005/15-12-2017 έγγραφη 
πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στον ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆. και Ε.Η.∆.. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 
24. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, 
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ 
ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΑΖΗ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Πριν τη συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ. Π. 
Τζούρας και Θ. Αλεξίου, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Μπούµπα – Καλτσάκα, Π. Λαµπρόπουλος, Γ. Θωµάς, Χ. Μάζη και Κ. 
Φασίτσα και πριν τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Γ. Λιερός. 
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Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. 
Αθανασάτου και Π. Αναστασιάδης (βάσει του άρθρου 99 παρ. 1 του Ν. 3463/2006) οι οποίοι 
προσήλθαν στη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, πριν τη συζήτηση του 2ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Μ. Λοτσάρη, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 
9ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Ε. Ανδρεόπουλος, πριν την ψηφοφορία του 
9ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Χ. Κασίµης ο οποίος προσήλθε πριν τη 
συζήτηση του 10ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Λαµπρόπουλος και κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 13ου θέµατος αποχώρησε ο κ. Γ. Θωµάς. 
 
Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αποσύρθηκε. 
 
Κληθείς παρίσταται ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος ο οποίος προσήλθε κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  
 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την 
τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του 10ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: 
 
Μας υπεβλήθη η υπ’ αρ. 46982/15-12-17 εισήγηση του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου ∆υναµικού, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
 
Σύµφωνα µε την υπ΄αρ. πρωτ.: οικ ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/52/οικ. 41210 έγγραφο του Υπουργείου 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης οι ∆ήµοι θα πρέπει να προβούν στον προγραµµατισµό προσλήψεων 
έκτακτου προσωπικού έτους 2018.  

Ως εκ τούτου, λαµβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου, ζητείται να ληφθεί 
απόφαση για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου χρονικής διάρκειας 
δώδεκα (12) µηνών και συγκεκριµένα: 

Α) ∆ύο (2) ΠΕ Παιδίατροι 
Για τις ανάγκες της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας. Συγκεκριµένα: Πρόσληψη ενός/µίας (1) 
παιδιάτρου µε εργασία δύο (2) τρίωρα την εβδοµάδα, και ενός/µίας (1) παιδιάτρου µε 
εργασία τρία (3) τρίωρα την εβδοµάδα προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες παιδιάτρου σε 
ευπαθείς οµάδες, Ροµά, παιδιατρικό πρόγραµµα εµβολιασµού σε σχολεία καθώς και τα παιδιά των 
έξι (6) παιδικών Σταθµών του ∆ήµου. 
Η ανωτέρω πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2527/1997 όπως έχει 
τροποποιηθεί και  ισχύει. 

Η δαπάνη της µισθοδοσίας θα βαρύνει τους ΚΑ 15.6117.03, και ΚΑ 15.6054.03 για εργοδοτικές 
εισφορές έτους 2018.  

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, σε περίπτωση 
που οι συµβάσεις λήξουν µετά την παρέλευση του τρέχοντος έτους. 
 
Β) Έναν/µία (1) ΠΕ Παθολόγο 
Για τις ανάγκες της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας, µε εργασία για δύο (2) τρίωρα την 
εβδοµάδα.  

Η πρόσληψη είναι αναγκαία ώστε να ασκεί συµβουλευτική στα µέλη των τριών ΚΑΠΗ και για 
κατ΄οίκον επισκέψεις σε άτοµα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και 
έχουν κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήµατα, ανθρώπους που ζουν µόνοι τους ή δεν 
έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδηµά τους δεν τους επιτρέπει να 
εξασφαλίσουν τις απαιτούµενες υπηρεσίες για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Επίσης, να 
εξετάζει και να παρέχει βεβαιώσεις σε δηµότες που συµµετέχουν σε αθλητικά προγράµµατα του 
∆ήµου, να καλύπτει ανάγκες ευάλωτων οµάδων.  
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Η ανωτέρω πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2527/1997 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
Η δαπάνη της µισθοδοσίας θα βαρύνει τους ΚΑ 15.6117.03  και ΚΑ 15.6054.03 για εργοδοτικές 
εισφορές έτους 2018.  

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, σε περίπτωση 
που η σύµβαση λήξει µετά την παρέλευση του τρέχοντος έτους. 
 
Γ) Έναν/µία (1) ΠΕ Καρδιολόγο 
Για τις ανάγκες της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας, µε εργασία για τρία (3) τρίωρα την 
εβδοµάδα.  

Η πρόσληψη είναι αναγκαία προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες για πρόληψη και αγωγή 
υγείας σε πληθυσµιακές οµάδες του ∆ήµου (παιδιά, ενήλικα, άτοµα τρίτης ηλικίας). Επιπλέον να 
διοργανώνει δράσεις προληπτικής ιατρικής σε ευπαθείς οµάδες και να ελέγχει τα άτοµα τρίτης 
ηλικίας  για ετήσιο αντιγριπικό εµβολιασµό. Τέλος, να εξετάζει και να παρέχει βεβαιώσεις σε 
δηµότες που συµµετέχουν σε αθλητικά προγράµµατα του ∆ήµου. 

Η ανωτέρω πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2527/1997 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
Η δαπάνη της µισθοδοσίας θα βαρύνει τους ΚΑ 15.6117.03  και ΚΑ 15.6054.03 για εργοδοτικές 
εισφορές έτους 2018.  

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, σε περίπτωση 
που η σύµβαση λήξει µετά την παρέλευση του τρέχοντος έτους. 

Η σχετική Απόφαση θα διαβιβαστεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής προς έγκριση  από το 
αρµόδιο Υπουργείο.                        
   

 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού 
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το 
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) µηνών 
και συγκεκριµένα: 

Α) ∆ύο (2) ΠΕ Παιδίατροι 
Για τις ανάγκες της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας. Συγκεκριµένα: Πρόσληψη ενός/µίας (1) 
παιδιάτρου µε εργασία δύο (2) τρίωρα την εβδοµάδα, και ενός/µίας (1) παιδιάτρου µε 
εργασία τρία (3) τρίωρα την εβδοµάδα προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες παιδιάτρου σε 
ευπαθείς οµάδες, Ροµά, παιδιατρικό πρόγραµµα εµβολιασµού σε σχολεία καθώς και τα παιδιά των 
έξι (6) παιδικών Σταθµών του ∆ήµου. 
Η ανωτέρω πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2527/1997 όπως έχει 
τροποποιηθεί και  ισχύει. 

Η δαπάνη της µισθοδοσίας θα βαρύνει τους ΚΑ 15.6117.03, και ΚΑ 15.6054.03 για εργοδοτικές 
εισφορές έτους 2018.  

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, σε περίπτωση 
που οι συµβάσεις λήξουν µετά την παρέλευση του τρέχοντος έτους. 
 
Β) Έναν/µία (1) ΠΕ Παθολόγο 
Για τις ανάγκες της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας, µε εργασία για δύο (2) τρίωρα την 
εβδοµάδα.  
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Η πρόσληψη είναι αναγκαία ώστε να ασκεί συµβουλευτική στα µέλη των τριών ΚΑΠΗ και για 
κατ΄οίκον επισκέψεις σε άτοµα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και 
έχουν κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήµατα, ανθρώπους που ζουν µόνοι τους ή δεν 
έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδηµά τους δεν τους επιτρέπει να 
εξασφαλίσουν τις απαιτούµενες υπηρεσίες για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Επίσης, να 
εξετάζει και να παρέχει βεβαιώσεις σε δηµότες που συµµετέχουν σε αθλητικά προγράµµατα του 
∆ήµου, να καλύπτει ανάγκες ευάλωτων οµάδων.  

Η ανωτέρω πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2527/1997 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

Η δαπάνη της µισθοδοσίας θα βαρύνει τους ΚΑ 15.6117.03  και ΚΑ 15.6054.03 για εργοδοτικές 
εισφορές έτους 2018.  

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, σε περίπτωση 
που η σύµβαση λήξει µετά την παρέλευση του τρέχοντος έτους. 
 
Γ) Έναν/µία (1) ΠΕ Καρδιολόγο 
Για τις ανάγκες της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας, µε εργασία για τρία (3) τρίωρα την 
εβδοµάδα.  

Η πρόσληψη είναι αναγκαία προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες για πρόληψη και αγωγή 
υγείας σε πληθυσµιακές οµάδες του ∆ήµου (παιδιά, ενήλικα, άτοµα τρίτης ηλικίας). Επιπλέον να 
διοργανώνει δράσεις προληπτικής ιατρικής σε ευπαθείς οµάδες και να ελέγχει τα άτοµα τρίτης 
ηλικίας  για ετήσιο αντιγριπικό εµβολιασµό. Τέλος, να εξετάζει και να παρέχει βεβαιώσεις σε 
δηµότες που συµµετέχουν σε αθλητικά προγράµµατα του ∆ήµου. 

Η ανωτέρω πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2527/1997 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
Η δαπάνη της µισθοδοσίας θα βαρύνει τους ΚΑ 15.6117.03  και ΚΑ 15.6054.03 για εργοδοτικές 
εισφορές έτους 2018.  

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, σε περίπτωση 
που η σύµβαση λήξει µετά την παρέλευση του τρέχοντος έτους. 

Η σχετική Απόφαση θα διαβιβαστεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής προς έγκριση  από το 
αρµόδιο Υπουργείο.                        
 

Μειοψήφησε ο κ. Π. Αναστασιάδης. 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 617/2017. 

Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
            Χαλάνδρι, 02/01/2018 
                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

            ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., 
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., 
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