
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Περιστέρι    26-09-2014 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                    Αρ.Πρωτ.:  oικ.36410 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                
Τμ.Διοίκησης 
Ταχ. Δ/νση :           Πλατεία Δημοκρατίας 1 
Ταχ.Κώδικας :       121. 34 – Περιστέρι 
Πληροφορίες :        Ε.Ιωαννίδου 
Τηλ. :                      210 5701041 
FAX  :                     210 5701042                                                    
e-mail :                    dioikitiko@peristeri.gr                       
 
                                       ΑΠΟΦΑΣΗ  
                                             Ο 
                          ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ         
                    
Έχοντας υπ’όψη :                                                                        
 α) Τις διατάξεις του άρθ.58 του Ν.3852/10 «περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου»                                                   
 β) Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007                                                                                       
 γ) Τις διατάξεις του άρθρου 59  του Ν.3852/10 «περί Αντιδημάρχων»                             
 δ) Τις διατάξεις της παρ. ΣΤ.1 του αρθρ.9 του Ν.4093 ΦΕΚ Α’222/12-12-2012 όπου 
     σε Δήμους με αριθμό Αντιδημάρχων έως (8) συνιστώνται (5) θέσεις ειδικών  
     συνεργατών ,επιστημονικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων στους Ο.Τ.Α. Α’&  
     Β’Βαθμού  
 ε)Το γεγονός ότι ο αριθμός των  Αντιδημάρχων στο Δήμο μας είναι (7)                                                                     
στ)Το γεγονός ότι είναι καλυμμένες  (3)  θέσεις Ειδικών Συμβούλων & Ειδικών  
     Συνεργατών στον Δήμο μας  
 ζ)Την ανάγκη κάλυψης της αναφερόμενης θέσης Ειδικού Συμβούλου                                   
 η)Την υπ’αριθμ.πρωτ.34886/15-09-2014 γνωστοποίηση του Δημάρχου Περιστερίου  
     που δημοσιεύθηκε στο τύπο , για πρόσληψη ενός Ειδικού Συμβούλου αρμόδιου  
     για την παρακολούθηση και επεξεργασία χρηματοοικονομικών θεμάτων  του  
     Δήμου και των Νομικών του Προσώπων           
 δ)Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 35344/18-09-2014  αίτηση  πρόσληψης του κ. Γιαννόπου-   
     λου Αθανάσιου   
 ε) Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου 
 
 
                                              Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
 
           Προσλαμβάνουμε σε μετακλητή θέση τον κ. Γιαννόπουλο Αθανάσιο του 
Ιωάννη , ως ειδικό σύμβουλο αρμόδιο  για την παρακολούθηση και επεξεργασία 
χρηματοοικονομικών θεμάτων  του  Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.         
Επίσης θα έχει στενή συνεργασία με το Δήμαρχο στον οποίο θα παρέχει ειδικές 
συμβουλές σε θέματα που θα του αναθέτει.       
Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη  4.800€  που θα βαρύνει την με 
Κ.Α.00.6031.11 πίστωση του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου  και δαπάνη 
καθώς και συνολική δαπάνη  19.000 € για καθένα από τα επόμενα έτη. 
(αρ.βεβαίωσης μητρώου μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου  1201233012/24-
09-2014)                                                                             
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Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.   
                                                                                                     
                                                                                                           
 
 
                                                                                          Ο   Δήμαρχος 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή                                                 Ανδρέας  Παχατουρίδης                                                                                         
Γρ. Δημάρχου                                                                      
Γρ.Γενικού Γραμματέα 
Γρ.Αντ/χων                                                                                           
Προϊσταμ.Διευθύνσεων, 
Τμημάτων & Αυτοτελών Γραφείων 
Δ.Τ. 
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