
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ : 31/03/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 133
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 14
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

«ΣΥΝ ΠΑ»
Δ/νση:  Αχ. Ιππέων & Μ. Βασιλείου
Εργ. Κατοικίες – Προφ. Ηλίας
Τ.Κ : 136 74 ΑΧΑΡΝΕΣ
Τηλ: 210 2400825
fax : 210 2400265

       ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ ΠΑ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/Α’/2006)
2. Τις διατάξεις  του  άρθρου  58 του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.
4. Το φύλλο της εφημερίδας «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» αρ. 2990 της 26ης-03-2015, στο οποίο δημοσιεύθηκε η με αριθ.

πρωτ.:  107/20-03-2015 δημόσια γνωστοποίηση Προέδρου Συνδέσμου Πάρνηθας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος
προς πλήρωση της θέσης ειδικού συνεργάτη που θα παρέχει στον Πρόεδρο  συμβουλευτικό έργο σε θέματα μελέτης
για  την  αξιοποίηση  του  περιβάλλοντος  ,  οικοσυστήματος  και  την  ανάπτυξη  δραστηριοτήτων  στο  χώρο  της
Πάρνηθας. 

5. Την με αριθ. πρωτ.:  123/30-03-2015 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μέρους του Κουλοχέρη Δημητρίου του
Βασιλείου που υποβλήθηκε στο Σύνδεσμο για το σκοπό της πλήρωσης της θέσης του ειδικού συνεργάτη.

6. Την υπ’ αριθ.: 8010640499 βεβαίωση διορισμού/πρόσληψης του ανωτέρω που εντάχθηκε στο Μητρώο
Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.

7. Επειδή  τα  προσκομισθέντα  στοιχεία  πληρούν  τις  αξιώσεις  των  οικείων  διατάξεων  του  νόμου  σχετικά  με  τα
απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη του ενδιαφερομένου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσλαμβάνουμε  τον  Ζάχαρη  Χαράλαμπο  του  Κων/νου  ,  με  σύμβαση  εργασίας  Ι.Δ.  ορισμένου  χρόνου
διάρκειας  που  δεν  θα  υπερβαίνει  την  θητεία  του  Προέδρου  του  Συνδέσμου,  ως  ειδικό  συνεργάτη  με  ειδικότερα
καθήκοντα  σε  θέματα  μελέτης  για  την  αξιοποίηση  του  περιβάλλοντος  ,  οικοσυστήματος  και  την  ανάπτυξη
δραστηριοτήτων στο χώρο της Πάρνηθας, σύμφωνα με τις  διατάξεις του  άρθρου 163 του Ν.3584/07.

Η  συνολική  δαπάνη  προϋπολογίζεται  σε  20.448,24  €  και  θα  βαρύνει  τους  K.A.  00-6031,και  00-6053
προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2015  του  Συνδέσμου  Πάρνηθας  σύμφωνα  με  την  αριθ.  πρωτ.:  125/30-03-2015
βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως

    
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝ ΠΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ

ΑΔΑ: 7ΑΣΞΟΕ04-ΝΟΡ
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