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Χριστίνα ικονομοπούλου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ

ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Η κάτωθι υπογεγραμμένη Δικαστική

Επιμελήτρια στο Εφετείο Αθηνών, Νι-

κολίτσα Πανουτσακοπούλου, δια της

υπ’ αριθμ. 10965Δ/31/10/2018 εκθέ-

σως επιδόσεως μου, ύστερα από

γραπτή εντολή του Δικηγόρου κ. Ανα-

στασίου Γιαλούρη, πληρεξούσιου του

Θεοδώρου Μανιάτη του Αντωνίου και

της Κατίνας, κατοίκου Γαλατά Τροιζη-

νίας, ΑΦΜ 051875492, επέδωσα

στον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πει-

ραιώς για την Σαρίτα ( Sarita) Ρεβο-

γιέδο Δέυρα (Revolledo Deyra) ντε

Μανιάτης του Ρονάλντο και της

Νοεμί, πρώην κατοίκου Γαλατά Τροι-

ζηνίας και ήδη αγνώστου διαμονής,

ακριβές αντίγραφο της από

26.10.2018 Αίτησης η οποία απευθύ-

νεται ενώπιον του Μονομελούς Πρω-

τοδικείου Πειραιά και με Ειδικό αριθ.

κατάθεσης 2111/2018 και γενικό

αριθμό κατάθεσης 11163/2018.

Με την παρά πόδας αυτής πράξης

της κ. Δικαστού του άνω Δικαστηρίου

και με την οποία ορίσθηκε ημερομη-

νία δικασίμου η 8.11.2018 ημέρα

Πέμπτη και ώρα 9:30 στο ακροατήριο

του Πρωτοδικείου Πειραιά, αριθ. πι-

νακίου 13, γ’ όροφος, αίθουσα 303.

Προς γνώση του και για τις νόμιμες

συνέπειες καλούμενη να παραστεί

κατά την συζήτηση όταν και όπου

ανωτέρω ορίζεται.

Η Δικαστική Επιμελήτρια

Νικολίτσα Πανουτσακοπούλου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ

ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Η κάτωθι υπογεγραμμένη Δικαστική

Επιμελήτρια στο Εφετείο Αθηνών, Νι-

κολίτσα Πανουτσακοπούλου, δια της

υπ’ αριθμ. 10966Δ/31/10/2018 εκθέ-

σεως επιδόσεως μου, ύστερα από

γραπτή εντολή του Δικηγόρου κ. Ανα-

στασίου Γιαλούρη, πληρεξούσιου του

Θεοδώρου Μανιάτη του Αντωνίου και

της Κατίνας, κατοίκου Γαλατά Τροιζη-

νίας, ΑΦΜ 051875492, επέδωσα

στον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πει-

ραιώς για την Σαρίτα ( Sarita) Ρεβο-

γιέδο Δέυρα (Revolledo Deyra) ντε

Μανιάτης του Ρονάλντο και της

Νοεμί, πρώην κατοίκου Γαλατά Τροι-

ζηνίας και ήδη αγνώστου διαμονής,

ακριβές αντίγραφο της από

26.10.2018 Αγωγής η οποία απευθύ-

νεται ενώπιον του Μονομελούς Πρω-

τοδικείου Πειραιά και με Ειδικό αριθ.

κατάθεσης 5032/2018 και γενικό

αριθμό κατάθεσης 11164/2018.

Με την παρά πόδας αυτής πράξης

της κ. Δικαστού του άνω Δικαστηρίου

και με την οποία ορίσθηκε ημερομη-

νία δικασίμου η 9.1.2019 ημέρα Τε-

τάρτη  ώρα 9:00 στο ακροατήριο του

Πρωτοδικείου Πειραιά, αριθ. πινακίου

25, γ’ όροφος, αίθουσα 301.

Προς γνώση του και για τις νόμιμες

συνέπειες καλούμενη να παραστεί

κατά την συζήτηση όταν και όπου

ανωτέρω ορίζεται.

Η Δικαστική Επιμελήτρια

Νικολίτσα Πανουτσακοπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συμβούλου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 <<Πρόγραμμα Καλλικρά-

της>>(ΦΕΚ Α’87/7-6-2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007<<Κύρωση του Κώδικα Κα-

τάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων>>(ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-6-

2007) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 213 του Ν.455/2018 (ΦΕΚ

133/τ.Α΄/19-7-2018) και ισχύει.

3. Την υπ’αριθμ.55/74802/29-12-2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Τμήματος

Προσωπικού ΟΤΑ της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ της Γενικής

Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέν-

τρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπου διευκρινίζεται ότι για την

πρόσληψη ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων η Ειδικών Συνεργατών

ή Επιστημονικών Συνεργατών, δεν απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις

αυτές στον ΟΕΥ των Δήμων, γιατί συνιστώνται απευθείας από το Νόμο.

4. Την ανάγκη πλήρωσης μίας(1) θέσης Ειδικού Συμβούλου σε θέματα δημο-

σίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και δημοσιονομικής

διαχείρισης.

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας. 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσους/ες ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συμβούλου σε

θέματα δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και δη-

μοσιονομικής διαχείρισης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1). Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους

του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά

προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση

του υποψηφίου,  κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώ-

νεται ότι πληρούνται. 

2). Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή  ΤΕΙ Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών ή Διοί-

κησης (όπως Δημόσιας Διοίκησης, Διοίκησης Επιχειρήσεων κλπ) της ημε-

δαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

3). Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ορ-

γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστη-

μονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες

εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώ-

σεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με το αντικείμενο απασχόλησης. Επί-

σης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των

προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Επίσης, σημειώνεται ότι θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα τα κάτωθι προσόντα: Δι-

δακτορικό Δίπλωμα ή τίτλος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ανώτατης σχολής

της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες σχετιζόμενα με το

αντικείμενο της απασχόλησης τους. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν με την αίτηση τους:

Α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επι-

λογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παράγραφο

3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή

των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.

Β) Σύντομο περί των ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα.

Γ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας .

Δ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών.

Τονίζεται ότι ή πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης μπορεί να γίνει και με από-

σπαση υπαλλήλου του Δημοσίου Τομέα. Προκειμένου να υλοποιηθεί η πλή-

ρωση της θέσης από υπάλληλο του Δημόσιου Τομέα, απαιτείται έκδοση

Υπουργικής Απόφασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.1416/1984.Το-

νίζεται ότι στην περίπτωση αυτή ο αποσπασμένος θα απασχολείται με πλήρη

καθήκοντα στην θέση αυτή χωρίς δυνατότητα παράλληλης άσκησης καθηκόν-

των με αυτά της υπηρεσίας του.

Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, ή άσκηση του ελεύ-

θερου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με τα καθήκοντα του ειδικού συμβού-

λου. Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την

κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου(παρ.4 του άρθρου

163 του Ν.3584/2007). 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από

την αρμόδιο υπάλληλο κα. Δήμητρα Σίλιαλη, τηλέφωνο επικοινωνίας

2132008066.Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιο-

λογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Αλίμου μέσα σε προθεσμία πέντε

(5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσί-

ευσης της παρούσας σε μία εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησης της στο

χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι

τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης σε εφημερίδα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου, στον ιστότοπο

του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού

Καταστήματος. Επίσης να δημοσιευθεί σε μία (1) εφημερίδα του Νομού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

ΕΝΘΕΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ 
μαζί με την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ αναλαμβάνει την

αποτελεσματική ένθεση διαφημιστικών

εντύπων και φυλλαδίων της

επιχείρησής σας μέσω της εφημερίδας

μας. Με Πειραιώτες διανομείς, μεγάλο

αναγνωστικό κοινό και πολυετή

εμπειρία στο χώρο της προβολής και

της ενημέρωσης.

Το διαφημιστικό φυλλάδιο της

επιχείρησής σας θα καταλήξει

στοχευμένα σε χέρια εκατοντάδων

συμπολιτών μας που καθημερινά

λαμβάνουν την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ για την

ενημέρωσή τους. 

Για περισσότερες 

πληροφορίες καλέστε στο 

210.42.26.476-7


