
ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ-ΚΡΕΣΕΝΩΝ 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

 

Υπεγξάθε ηελ Τξίηε ε ζύκβαζε καδί  κε ην δήκαξρν 

Σάθε Μπαιηνύθν 

Αλέιαβε θαζήθοληα ο λέος Γ.Γ. 

δήκοσ Αλδρίηζαηλας-Κρεζηέλφλ 

Κσλ. Πνιπδσγόπνπινο: «Θα πξνζπαζήζσ λα δώζσ 

όιεο κνπ ηηο δπλάκεηο ώζηε λα αληαπνθξηζώ  ζε απηά 

ζηα νπνία πξνζδνθά ν δήκαξρνο» 

 

 

Νέος  Γεληθός  Γρακκαηέας  ζηο δήκο Αλδρίηζαηλας-

Κρεζηέλφλ είλαη από  τζες ο θ. Κφλζηαληίλος 

Ποισδφγόποσιος, ο οποίος παροσζία ηοσ δεκάρτοσ θ. 

άθε Μπαιηούθοσ, θαζώς θαη άιιφλ ζηειετώλ ηοσ 

δήκοσ, σπέγραυε ηε ζύκβαζε θαη ηο πρφηόθοιιο 

αλάιευες ηφλ θαζεθόληφλ ηοσ, ζηο τώρο ηοσ ΚΠΕ 

Κρεζηέλφλ. 

Ο θ. Πνιπδσγόπνπινο έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ από ην 

Σακηθό θαη ππεξέηεζε 25 ρξόληα ζηελ  ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, μεθηλώληαο από ηελ Τ.Κ. Θεηζόαο, ελώ 



ζπγρξόλσο  έρεη παξνπζία 15 εηώλ θαη ζηνλ ηδησηηθό 

ηνκέα. 

Μεηά ηε Θεηζόα  κεηαηάρζεθε ζηνπο Ταμηάξρεο θαη από 

εθεί ζην δήκν Πεληέιεο, παξακέλνληαο γηα 12 ρξόληα σο 

δηεπζπληήο δηνηθεηηθνύ  νηθνλνκηθνύ θη ελ ζπλερεία 

κεηαθηλήζεθε ζην δήκν Ζαράξσο , όπνπ ππεξέηεζε ζαλ 

πξντζηάκελνο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη αλαπιεξσηήο 

δηεπζπληήο θαη ζπληαμηνδνηήζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2013.  

Αθνινύζσο ζπλέρηζε λα πξνζθέξεη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα,  

αλαιακβάλνληαο ηε δηεύζπλζε γλσζηήο μελνδνρεηαθήο  

κνλάδαο  ζηελ Αξρ. Οιπκπία  θαη πξόζθαηα κεηά θαη 

από ζπλεξγαζία κε ην δήκαξρν Αλδξίηζαηλαο- 

Κξεζηέλσλ, ηνπ  πξνηάζεθε   ε ζέζε ηνπ Γ.Γ.  ηνπ 

δήκνπ,  ηελ νπνία θαη  απνδέρηεθε. 

«Είλαη ηδηαίηεξε ηηκή γηα κέλα αιιά θαη επζύλε λα 

βξίζθνκαη  δίπια ζε έλαλ δήκαξρν ν νπνίνο  είλαη 

καζνπζάιαο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη  από ηνπο 

καθξνβηόηεξνπο ζηνπο δήκνπο ηεο ρώξαο. Σπλεπώο ζα 

πξνζπαζήζσ λα δώζσ όιεο κνπ ηηο δπλάκεηο ώζηε λα 

αληαπνθξηζώ  ζε απηά ζηα νπνία πξνζδνθά ν θ. 

Μπαιηνύθνο θαη λα είκαη δίπια ζην πξνζσπηθό πνπ είλαη 

παιηνί ζπλάδειθνη, γηα λα κπνξέζσ λα βνεζήζσ ηεο 

ιεηηνπξγία ηνπ  δήκνπ.  Εθηηκώ πσο ε εκπεηξία κνπ ζην 

ρώξν  ηεο Τ.Α. ζα βνεζήζεη αξθεηά, όπσο επίζεο θαη ε 

παξνπζία κνπ δίπια ζε έλαλ επίζεο  από ηνπο  

καθξνβηόηεξνπο  δεκάξρνπο ηνλ Δεκ. Σηεξγίνπ ζην 

δήκν Πεληέιεο , πνπ ήηαλ ηεο θηινζνθίαο πσο  ηίπνηα 

δελ αθήλνπκε ζηελ ηύρε θαη όηη δίλνπκε λα εθηειεζηεί 



ην ειέγρνπκε.  12 ρξόληα δίπια ηνπ έκαζα πνιιά 

πξάγκαηα θαη πηζηεύσ  όηη ζα κπνξέζσ λα ηα κεηαθέξσ 

θαη εδώ ώζηε λα αληαπνθξηζώ ζε απηά πνπ κνπ δήηεζε ν 

δήκαξρνο» αλέθεξε ν θ. Πνιπδσγόπνπινο. 

«σληοληζηής 

ηφλ σπερεζηώλ κας» 

Από ηελ πιεπξά ηνπ εμάιινπ ν δήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο-

Κξεζηέλσλ,  ακέζσο κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ 

ηνπ λένπ Γ.Γ. ηνπ δήκνπ, ηόληζε ηα εμήο: 

«Πξνζιακβάλνπκε Γεληθό Γξακκαηέα ζην δήκν όπνπ 

ρξεηαδόκαζηε έλαλ ζπληνληζηή ησλ ππεξεζηώλ καο, πνπ 

λα παξαθνινπζεί ηε δηεθπεξαίσζε ησλ απνθάζεσλ πνπ 

παίξλνληαη από ηα ζπιινγηθά όξγαλα, αιιά θαη από ηα 

κνλνκειή όξγαλα γεληθόηεξα. Καη βεβαίσο 

απνζθνπνύκε ζηελ πεξαηηέξσ ζπγθξόηεζε ησλ 

ππεξεζηώλ καο, δεδνκέλνπ όηη είκαζηε ζηε δηαδηθαζία 

κεηαθνξάο ππεξεζηώλ ζην λέν δεκαξρείν, ελώ θάπνηεο 

άιιεο ζα παξακείλνπλ ζην παιηό. Θέινπκε έλαλ 

άλζξσπν λα αζρνιεζεί κε όια απηά. Ο θ. 

Πνιπδσγόπνπινο είλαη παηξηώηεο καο, έλαο έκπεηξνο 

απηνδηνηθεηηθόο πνπ έρεη δνπιέςεη ζε κεγάινπο δήκνπο 

θαη  έρεη μεθηλήζεη ηελ θαξηέξα ηνπ από ην δήκν καο, ζε  

κία νξεηλή θνηλόηεηα ηεο Αλδξίηζαηλαο  ηε Θεηζόα.  Σηε 

ζπλέρεηα αλέβεθε ζηελ Αζήλα θαη έρεη θαιέο ζπνπδέο 

πνπ καο δίλνπλ ηελ ειπίδα όηη ζα είλαη έλαο άλζξσπνο 

πνπ ζα βνεζήζεη ην θάξν λα πάεη πην πέξα». 



«Παξώλ» θαηά  ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ Γ.Γ. ηνπ δήκνπ 

Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ, ήηαλ ν αληηδήκαξρνο θ. Γηαλ. 

Δάγθαξεο, θαζώο θαη ππεξεζηαθνί  παξάγνληεο ηνπ 

δήκνπ. 

 

 

  

 


