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 ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 
Έχοντας υ̟όψη 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010. 
2. Τις διατάξεις της υ̟ο̟αραγράφου ΣΤ1 της ̟αραγράφου ΣΤ του ̟ρώτου άρθρου του Ν.4093/12. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07. 
4. Τη µε αρ. 55/74802/29-12-10 εγκύκλιο του υ̟ουργείου Εσωτερικών - Α̟οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης.  
5. Τη µε αρ. ̟ρωτ: 47686/29-7-2016 (Α∆Α:797ΙΩΨ8-Ν7Χ)  γνωστο̟οίηση του ∆ηµάρχου Αχαρνών για την 

̟λήρωση θέσης Συνεργάτη σε θέµατα αρµοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. 
6. Τη µε αρ. ̟ρωτ: 49675/12-8-2016 αίτηση του ΛΙΟΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ. 
7. Το γεγονός ότι ̟ληροί τα τυ̟ικά και γενικά ̟ροσόντα διορισµού ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τη σχετική 

γνωστο̟οίηση και α̟ό τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 του  Ν.3584/2007. 
8. Τη µε αρ. ̟ρωτ: 50205/19-8-2016 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών 

̟ερί ύ̟αρξης εγγεγραµµένης ̟ίστωσης στο ̟ροϋ̟ολογισµό έτους 2016.  
9. Τη µε αρ. 1011191646/19-8-2016 βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού Ελληνικού 

∆ηµοσίου. 
10. Την µε αριθ. 877/35522/6-6-2016 α̟όφαση ∆ηµάρχου ̟ερί ανα̟λήρωσης αυτού όταν α̟ουσιάζει ή 

κωλύεται α̟ό τον Αντιδήµαρχο κ. Σιδηρό̟ουλο Γεώργιο του Κωνσταντίνου. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 Προσλαµβάνουµε τον ΛΙΟΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΜΙΧΑΗΛ ως Συνεργάτη σε θέµατα αρµοδιοτήτων των 
Ο.Τ.Α. για την ε̟ικουρία του ∆ηµάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 
 Ο ανωτέρω θα υ̟όκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του ∆ηµάρχου και θα ασκεί καθήκοντα ε̟ιτελικά 
χωρίς α̟οφασιστικές αρµοδιότητες ο̟οιασδή̟οτε µορφής. Θα ̟αρέχει συµβουλές και θα διατυ̟ώνει 
εξειδικευµένες γνώσεις, γρα̟τά ή ̟ροφορικά. 
 Για την ̟ρόσληψη θα υ̟ογραφεί ειδική σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου η 
διάρκεια της ο̟οίας δεν υ̟ερβαίνει τη θητεία της δηµοτικής ̟εριόδου και α̟ό την ο̟οία αρχίζει η 
υ̟οχρέωση της ανωτέρω για ̟αροχή υ̟ηρεσιών. 
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Φιλαδελφείας 87 & Μ̟όσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
 
Πληροφορίες: Μαργέτη Ελένη  
Τηλ.: (+30)2132072324 
Fax:  (+30)2102462-904 
Ε-Μail: emargeti@acharnes.gr 

Βαθµό ̟ροτεραιότητας: « Κοινό» 
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: «∆ιηνεκές» 

 
Αχαρνές 19/8/2016 
Αριθ. Πρωτ. 50236 
Αρ. Α̟όφασης: 1049 

 
Α̟οδέκτες ̟ρος Ενέργεια:     

1. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών & Ανθρώ̟ινου 
∆υναµικού  

2. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών  
Α̟οδέκτες ̟ρος κοινο̟οίηση: 

1. Οριζόµενος 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 
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 Η µηνιαία δα̟άνη ̟ροϋ̟ολογίζεται σε 1.269,00 € ̟λέον των εργοδοτικών εισφορών ̟ου αναλογούν 
στο ̟οσό 318,01  και θα βαρύνει τους K.A.00-6031.002(τακτικές εισφορές) και K.A.00-6053.001(εργοδοτικές 
εισφορές) αντίστοιχα του ̟ροϋ̟ολογισµού έτους 2016 του ∆ήµου Αχαρνών.  

Περίληψη της α̟όφασης αυτής να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

 
 

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

                               ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
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