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Ταχ. ∆ιεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42

593 00 Αλεξάνδρεια

Πληροφορίες: Κιρτικίδου Ευθυµία

Τηλέφωνο: 23333 50.122

Fax: 23330 23.625

Email: Kirtikidou@alexandria

Θέµα:  Πρόσληψη  ενός  (1)  ατόµου  µε  σύµβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου
ορισµένου  χρόνου,  διάρκειας  οκτώ  (8)  µηνών  σε  αντικατάσταση
παραιτηθέντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή  προσωπικού  και  ρύθµιση  θεµάτων  διοίκησης»  (ΦΕΚ  28/τ.Α΄/3-4-1994),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης-  Πρόγραµµα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ  87/τ.Α΄/7-6-2010),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

4. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  ένατου  του  Ν.4057/2012  «Πειθαρχικό  ∆ίκαιο  ∆ηµοσίων
Πολιτικών  ∆ιοικητικών  Υπαλλήλων  και  Υπαλλήλων  Νοµικών  Προσώπων  ∆ηµοσίου
∆ικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012).

5. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  12  παρ.14  του  Ν.4071/2012  «Ρυθµίσεις  για  την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ». 

6. Την  υπ΄αριθµ.138/19-3-2013  απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  του  ∆ήµου
Αλεξάνδρειας  µε  θέµα:  «  Προγραµµατισµός  προσλήψεων  έκτακτου  προσωπικού
έτους  2013-υποβολή  αιτήµατος  για  την  πρόσληψη  προσωπικού  ανταποδοτικού
χαρακτήρα µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου». 

7. Το υπ΄αριθµ.2682/15-4-2013 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης µε θέµα: «Εισήγηση επί αιτηµάτων για την έγκριση απασχόλησης εποχιακού
προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  ορισµένου  χρόνου  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  στο
∆ήµο Αλεξάνδρειας Νοµού Ηµαθίας για το έτος 2013».

8. Την  υπ΄αριθµ.21306/27-5-13  Κοινή  Απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών,

∆ιοικητικής  Μεταρρύθµισης  και  Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης  και  Αναπληρωτή

Οικονοµικών, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 12

παρ.14  του  Ν.4071/2012  (ΦΕΚ  85/Α΄/11-4-2012),  σύµφωνα  µε  το  υπ'

αριθµ.20869/27-5-13  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  µε  θέµα:  «Έγκριση

πρόσληψης  προσωπικού  µε  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισµένου  χρόνου

ανταποδοτικού χαρακτήρα». 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΨΠ-ΦΙΦ



9. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αλεξάνδρειας (ΦΕΚ 1116/τ. Β΄/3-6-

2011).

10. Την  υπ΄αριθµ.10136/19-3-2013  βεβαίωση  της  Προϊσταµένης  των  Οικονοµικών

Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας  περί ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων. 

11. Την υπ’ αριθ. 369/19623/03-06-2013 απόφαση περί δέσµευσης πίστωσης.
12. Το υπ΄ αριθµ. 1/2013 πρακτικό της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων και

κατάρτισης των πινάκων κατάταξης που συστάθηκε µε την αριθ. 125/25036/25-06-2013
απόφαση ∆ηµάρχου.

13. Την  υπ’  αριθ.  337/30535/24-07-2013  Απόφαση  ∆ηµάρχου  µε  θέµα  «Πρόσληψη
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την κάλυψη
εποχικών ή περιοδικών αναγκών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, διάρκειας οκτώ (8) µηνών».

14. Την υπ’ αριθ. 30582/24-07-2013 Υπεύθυνη ∆ήλωση παραίτησης του κ. Πολυχρονόπουλου
Σωτηρίου του Χρήστου, ο οποίος είχε επιλεχθεί ως επιτυχών στη θέση µε κωδικό 103 ΥΕ
Εργατών/τριών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριµµατοφόρων), µε την οποία δηλώνει ότι
δεν αποδέχεται τη ανωτέρω θέση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη του παρακάτω ατόµου από τον πίνακα κατάταξης του αριθ.
1/2013 πρακτικού της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης, που αφορά την υπ.
αριθ.  21357/11-06-2013  Ανακοίνωσης  πρόσληψης  προσωπικού,  λόγω
παραίτησης  ενός ατόµου αντίστοιχα.

Α) Την πρόσληψη του αµέσως επόµενου στην σειρά κατάταξης για τη θέση µε
κωδικό 104 ήτοι:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1 ΠΙΠΙΛΙΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)

8 ΜΗΝΕΣ
Από 01-08-2013
Έως 31-03-2014

                                                                       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                      ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
1 . Ανωτέρω  ενδιαφερόµενο για πρόσληψη.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:  
1. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου.
2. Αντιδηµάρχους ∆ηµοτικών Ενοτήτων. 
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών/Λογιστήριο. 

4. Γραφείο Προσωπικού (Φάκελος Υπαλλήλων).

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΨΠ-ΦΙΦ


