
ΘΕΜΑ: Απόφαση πρόσληψης ενός (1) Ειδικού  Συμβούλου Δημάρχου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ        519 /2014 
Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

Έχοντας υπόψη: 

1)-Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

2)-Τις διατάξεις  του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α) «Κώδικας Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών  Υπαλλήλων». 

3)-Τις διατάξεις του πρώτου άρθρου της  υποπαραγράφου ΣΤ1 του Ν. 4093/2012, που 

αφορούν τον επανακαθορισμό του αριθμού των θέσεων των ειδικών συνεργατών, 

επιστημονικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, από 

1/1/2013, σύμφωνα με τις οποίες στους Δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως πέντε 

συνιστώνται τρείς θέσεις. 

4)-Το γεγονός ότι στο Δήμο μας είναι κενές οι δύο από τις τρείς (3) θέσεις Ειδικών 

Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών. 

8)-Την αριθμ. 18437/29-10-2014 Γνωστοποίηση δια του τύπου για την πλήρωση μίας (1) 

θέσης Εδικού Συμβούλου Δημάρχου, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Συνείδηση», στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

9)-Την υπ΄ αριθμ. 19379/12-11-2014 αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά που 

υποβλήθηκε από την κα Σπανούδη Δέσποινα του Κωνσταντίνου, από όπου προκύπτει ότι η 

ανωτέρω διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 163 

του Ν. 3584/2007. 

10)-Τις  αριθμ.     20049/18-11-2014 και 22241/18-12-2014     βεβαιώσεις  της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, από τις οποίες προκύπτει ότι υπάρχουν 

εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2014 και παράλληλα στον υπό 

κατάρτιση προϋπολογισμό του οικον. έτους 2015 έχει γίνει η απαιτούμενη πρόβλεψη. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ με 

 

    Προσλαμβάνουμε την Σπανούδη Δέσποινα του Κωνσταντίνου,  ως Ειδικό Σύμβουλο 

Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –  

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

   Ταχ. Διεύθυνση : Δεκελείας 97 
   Τ.Κ.  143 41  Νέα Φιλαδέλφεια 
   Πλροφορίες: Αικατερίνη Ψαρρά 
   Τηλ. : 213-2049045 
   Fax : 213-2049006 

        Νέα Φιλαδέλφεια      19   /  12  /2014 

        Αρ. Πρωτοκόλλου: 22366 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



διατάξεις του άρθρου  163 του Ν. 3584/2007, για να συνεπικουρεί στα παρακάτω 

αναφερόμενα θέματα: 

              - παροχή συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων γνώσεων, γραπτά ή προφορικά 

σε θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, επιχειρησιακού σχεδιασμού, 

παρακολούθησης, διαχείρισης και εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών 

προγραμμάτων (ΣΕΣ 2014-2020 κα).  

 

Ειδικότερα το συμβουλευτικό της έργο θα αφορά: α) την αναζήτηση και αξιοποίηση εθνικών 

και ενωσιακών χρηματοδοτήσεων, β) την κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 

άρθρων 203-207 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, γ) την καλύτερη 

δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Το συμβουλευτικό της έργο θα απευθύνεται 

προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή.  

 

     Η ανωτέρω δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, θα υπόκειται 

στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς 

αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. 

 

     Η ετήσια δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση αυτή ανέρχεται σε 24.820,00 € εκ 

των οποίων  19.740,00 € θα βαρύνουν  τον Κ.Α.  00.6031.006 «Αποδοχές Ειδικού 

Συμβούλου», 1.000,00 €  θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6053.001 «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ 

ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων», 900,00 € θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6053.002 

«Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ», 2.520,00 € € θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6053.007 

«Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ» και 660,00 € θα βαρύνουν τον  Κ.Α. 

00.6053.008 «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικό ΤΣΜΕΔΕ».. 

 

 

                                                                  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                           ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                                       

1)-Γραφείο Δημάρχου 

2)-Γραφείο Γενικής Γραμματέως               

3)-Τμήμα Μισθοδοσίας 

4)-Τμήμα Λογιστηρίου                                            ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

5)-κα Σπανούδη Δέσποινα   


