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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

΄Εχοντας  υπ’ όψη: 
 

 τις διατάξεις του άρθρου 58 « Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου»  του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010) 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) «περί Ειδικών 
Συμβούλων – Επιστημονικών Συνεργατών – Ειδικών Συνεργατών των Ο.Τ.Α» όπως 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 87/Α/2010)  « 
περί Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών και Ειδικών Συνεργατών στους 
Δήμους» και την παρ. 6 του άρθρου 78 του Ν. 4604/2019  (ΦΕΚ 50/Α/2019) 
«Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων, που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης»  και ισχύουν . 

 
 Το γεγονός ότι ο αριθμός των έμμισθων  Αντιδημάρχων  στο Δήμο μας είναι οκτώ (8) 

 
 Το γεγονός ότι είναι καλυμμένες τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συμβούλων & Ειδικών 

Συνεργατών στο Δήμο μας 
 

 Την ανάγκη κάλυψης θέσης Ειδικού Συμβούλου για την παροχή συμβουλών και την 
διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, σε θέματα διοικητικής και οικονομικής φύσεως.  
 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 37357/15.09.2020 γνωστοποίηση του Δημάρχου Περιστερίου 
που δημοσιεύθηκε στον τύπο, για την πρόσληψη ενός Ειδικού Συμβούλου για την 
παροχή συμβουλών και την διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, σε θέματα διοικητικής 
και οικονομικής φύσεως . 
 

 Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 40264/30.09.2020 και 40682/01.10.2020 αιτήσεις των κ.κ. Τσικρικά 
Ειρήνης του Γεωργίου και Νικολάου Γιαννάκη του Κωνσταντίνου, αντίστοιχα, που 
υποβλήθηκαν εμπρόσθετα. 

 
 

ΑΔΑ: ΨΩΩΕΩΞ2-Ρ7Ψ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 

Προσλαμβάνουμε σε θέση Ειδικού Συμβούλου για την παροχή συμβουλών και 
την διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, σε θέματα διοικητικής και οικονομικής φύσεως 
την κα. Τσικρικά Ειρήνη του Γεωργίου. 

Η ανωτέρω  θα έχει συνεργασία με το Δήμαρχο στον οποίο θα παρέχει ειδικές 
συμβουλές σε θέματα που θα της αναθέτει. 

Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ποσού  2.892,00 €  η οποία θα 
βαρύνει την υπό στοιχεία Κ.Α. 00.6031.11 πίστωση  με τίτλο « Αποδοχές υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων – Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»  και ποσού 520,56 € η οποία θα βαρύνει την υπό  
στοιχεία Κ.Α. 00.6053.11 πίστωση με τίτλο « Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων» , για την κάλυψη εργοδοτικών εισφορών, προϋπολογισμού εξόδων 
διαχειριστικής χρήσης έτους 2020. 
 Για τα επόμενα έτη  δαπάνη  ποσού 17.352,00  € η οποία θα βαρύνει την  υπό 
στοιχεία Κ.Α. 00.6031.11 πίστωση με τίτλο « Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων – 
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα)» και  ποσού 3.123,36  € η οποία  θα βαρύνει την  υπό στοιχεία Κ.Α. 
00.6053.11 πίστωση με τίτλο « Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων» , για 
την κάλυψη εργοδοτικών εισφορών.  

Αριθμός Βεβαίωσης Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού 
Δημοσίου: 1219327211/06.10.2020 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

 
 
 
 
 
 
 
             Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Κοινοποιήσεις 
- Γρ. Δημάρχου 
- Γρ. Γεν. Γραμματέα 
- Γρ. Αντ/ρχων 
- Προϊστ. Διευθύνσεων, 
  Τμημάτων & Αυτοτελών Γραφείων                                   ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ 
- Δ.Δ.Υ 
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