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Γ/ΝΗ Γ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ  
ΚΑΙ  ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ 
 
 

Α Π Ο Φ Α  Η    ΑΡΙΘ:  65/2020/Σ.Α.Γ. 
 

      ΘΔΜΑ: «Πξόζιεςε Δηδηθνύ πλεξγάηε Γεκάξρνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ, Καηεγνξίαο 
                     θαη Κιάδνπ ΓΔ Γεκνζηνγξάθσλ» 

 
Ο Γήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ,   

 Έρνληαο ππόςε: 

 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 58 ηνπ Ν. 3852/2010 [Νέα Αξρηηεθηνληθή ζην ρώξν ηεο 
Απη/ζεο – ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ], 

 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11έσο 17, 163 θαη 167 ηνπ Ν. 3584/2007 [Κώδηθαο Καηάζηαζεο 
Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ],  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ  Ν. 4674/2020 [ηξαηεγηθή αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ησλ 
Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ξύζκηζε δεηεκάησλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο], ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηνύληαη νη όκνηεο ηεο παξ. 
1 ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν. 3584/2007, 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 4555/2018 [Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο], ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηνύληαη νη 
όκνηεο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/2010, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αξηζκό ησλ Αληηδεκάξρσλ, 
ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ζην Γήκν Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ αληηζηνηρνύλ ηέζζεξηο [4] 
Αληηδήκαξρνη, 

 Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4354/2015 [Γηαρείξηζε ησλ κε 
εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ, κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο 
εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ θαη δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ], 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ, όπσο έρεη 
δεκνζηεπζεί ζην αξηζ. ΦΔΚ 3131/η.Β΄/2011, 

 Σν αξηζ. 33966/2-6-2020 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, κε ην νπνίν καο θνηλνπνηεί 
ην αξηζ. 31066/22-5-2020 όκνηό ηνπ, ζην νπνίν δίλνληαη δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 
άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4674/2020, 

 Σελ αξηζ. 4575/24-6-2020 Αλαθνίλσζε ηνπ Γεκάξρνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ [Πιήξσζε 
κηαο ζέζεο Δηδηθνύ πλεξγάηε Γεκάξρνπ], 

 Σν γεγνλόο πσο ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, θαηαηέζεθε κία κόλν αίηεζε, ηνπ θ. 
Αλησλόπνπινπ Κσλ/λνπ ηνπ Παλαγηώηε, από ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο νπνίαο πξνθύπηεη, πσο 
ν ζπγθεθξηκέλνο πιεξνί ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο Αλαθνίλσζεο, 

 Σελ αξηζ. 5684/4-8-2020 Βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ [Κάιπςε ζέζεσλ 
Δηδηθώλ πλεξγαηώλ Γεκάξρνπ], 

 Tελ αξηζ. 5862/4-8-2020 Βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ [Έιεγρνο 
γλεζηόηεηαο δηθαηνινγεηηθώλ πξόζιεςεο], 

 Σελ αξηζ. 1036254273/7-8-2020 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξών Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 
Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ηνπ πξνο πξόζιεςε Δηδηθνύ πλεξγάηε Γεκάξρνπ, 



 

 
Α π ν θ α ζ ί δ ε η 

 
1. Πξνζιακβάλεη ηνλ θ. Αλησλόπνπιν Κσλ/λν ηνπ Παλαγηώηε, σο Δηδηθό πλεξγάηε ηνπ 

Γεκάξρνπ Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ, Καηεγνξίαο θαη Κιάδνπ ΓΔ Γεκνζηνγξάθσλ, κε 
ύκβαζε Δξγαζίαο Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ. 

2. Ο πξνζιεθζείο Δηδηθόο πλεξγάηεο ζα παξέρεη ζπκβνπιέο θαη ζα δηαηππώλεη γξαπηώο ή 
πξνθνξηθώο πξνο ην Γήκαξρν, εμεηδηθεπκέλεο απόςεηο ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο, θαζώο θη 
ελόο νινθιεξσκέλνπ πιάλνπ γηα ηελ  πξνβνιή ησλ δξάζεσλ θαη πνιηηηθώλ ηνπ Γήκνπ, 
όπσο επίζεο ησλ ελεξγεηώλ θαη δξάζεσλ ηνπ ηδίνπ ηνπ Γεκάξρνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη 
παξάιιεια κε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ ελεκεξώλεηαη γηα ηηο επηκέξνπο 
δξάζεηο ηνπ Γήκνπ, έηζη ώζηε λα δηακνξθώλεη ην ζρέδην ηεο πξνβνιήο ηνπο πξνο ηα 
Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ηνπο δεκόηεο ηνπ Γήκνπ. 

3. Καηαηάζζεη ην πξνζιεθζέληα Δηδηθό πλεξγάηε ζην Μ.Κ. 1 Καηεγνξίαο ΠΔ ηνπ άξζξνπ 9 
ηνπ Ν. 4354/2015. 

4. Η δηάξθεηα ζύκβαζεο ηνπ πξνζιεθζέληνο Δηδηθνύ πλεξγάηε, θαζνξίδεηαη από ηε 
αλάιεςε ηεο Τπεξεζίαο ηνπ ζην Γήκν, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο ζε Φ.Δ.Κ. 
κέρξη ην ηέινο ηεο παξνύζαο Γεκνηηθήο Πεξηόδνπ [31-12-2023], ή λσξίηεξα, κεηά από 
θαηαγγειία ηεο ύκβαζεο, ή κεηά από παξαίηεζε ηνπ ηδίνπ. 

5. Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο Απόθαζεο λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο 
κε κέξηκλα ηεο Απνθ/λεο Γ/ζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδαο θαη Ινλίνπ. 

 
        
                                                                                                   Ο Γήκαξρνο 
 
                                                                                            Γηνλύζηνο Μπαιηνύθνο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        


