
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αγ. Στέφανος : 18/1/2010 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αριθ. Πρωτ: 746 

∆ΗΜΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                           Αριθ. Αποφ: 56 

Πληροφορίες:  

Τηλ. 213 2030609 

ΦΑΞ.: 210 8141421 

Ταχ.∆/νση: Λ.Μαραθώνος1&Αθ.∆ιάκου29 

145 65 Αγ. Στέφανος 

 

 

                   ΘΈΜΑ: «∆ιατήρηση Ειδικού Συνεργάτη» 

 

 

                                                 Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
                                                             Ο 
                                    ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

                    Έχοντας υπόψη: 

1. .Τις δ/ξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/06 Κ∆Κ 

2. Τις διατάξεις του άρθρου  58 παρ.1 περιπτ. .δ΄ του Ν.3852/2010«Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-

Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 254 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης  

4. Την αριθ.55 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗ∆  Αρ.Πρωτ.74802/29.12.2010. 

5. Την αριθ.43/2007 Απόφαση ∆ηµάρχου Αγίου Στεφάνου µε την οποία 

προσελήφθηκε ως ειδικός συνεργάτης του ∆ήµου η Γιδαράκου ∆ήµητρα του 

∆ηµητρίου δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ69/22/2/2007. 

6. Την βεβαίωση µε αριθ.πρωτ.343/13/1/2011 της οικονοµικής υπηρεσίας για 

την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισµό του 2010 και την 

υποχρεωτική πρόβλεψη των αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισµό του 

έτους 2011. 

.  

 

                                       Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ Μ  Ε 
 

 

Τη διατήρηση της Γιδαράκου ∆ήµητρας του ∆ηµητρίου ως Ειδικό Συνεργάτη για την 

επικουρία του ∆ηµάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

Η ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του ∆ηµάρχου και θα ασκεί 

καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής. 

Θα παρέχει συµβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευµένες γνώσεις, γραπτά ή 

προφορικά για θέµατα  του συγκεκριµένου τοµέα δραστηριότητας του που 

αναφέρονται στην από 27-2-2007  υπογεγραµµένη Ειδική Σύµβαση της. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 27/02./2007 υπογεγραµµένη ειδική σύµβαση εργασίας 



ιδιωτικού δικαίου µε την οποία έχει συναφθεί η εργασιακή  σχέση και η υποχρέωση 

για παροχή υπηρεσιών. 

Η δαπάνη του παραπάνω προσωπικού ύψους24.000€ θα καλυφθεί για το έτος 2011 

ως εξής: 

Α. Από τα δωδεκατηµόρια των ΚΑ006031»Τακτικές Αποδοχές Ειδικών 

Συνεργατών»του προϋπολογισµού 2010 του ∆ήµου  Αγίου Στεφάνου έως την 

κατάρτιση  του προϋπολογισµού του έτους 2011, το αργότερο έως 31/03/2011 

,σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010. 

Β. Για το εναποµείναν χρονικό διάστηµα από τον ενιαίο προϋπολογισµό έτους 

2011του νέου ∆ήµου ∆ιονύσου, στον οποίο   οι ανάλογες πιστώσεις. 

Για τα επόµενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στους αντίστοιχους κα του 

Προϋπολογισµού του ∆ήµου συνολικού ποσού περίπου24.200.€ έτους ετησίως. 

 

 

     Εσωτερική ∆ιανοµή 
1. Γραφείο ∆ηµάρχου 

2. ∆/ντρια ∆ιοικητικών υπηρεσιών 

3. Ατοµικό Φάκελο 

 

     Κοινοποίηση 
    Α)Ενδιαφεροµένη 

 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ 



  

 

    

  


