
   
 
                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Γαλάτσι, 20.02.2020 

       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ.4637 

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

 

             ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

 

Στο Γαλάτσι  σήμερα  19.02.2020 ημέρα Τετάρτη  και στο Δημοτικό κατάστημα οι κάτωθι          

συμβαλλόμενοι: 

• Ο  Δήμαρχος Γαλατσίου  κος  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. Ηλία, ως νόμιμος  

εκπρόσωπος του Δήμου Γαλατσίου και 

• Ο κος.  ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ. Βασιλείου/ Ηλεκτρονικός, πτυχιούχος του τμήματος 

Ηλεκτρονικών του Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Αθηνών,  συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα εξής: 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος με την ιδιότητα του Δημάρχου Γαλατσίου και σύμφωνα με τις διατάξεις    

της παρ.4 του άρθρ.163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης  Δημοτικών & Κοινοτικών 

Υπαλλήλων» (Α’ 143) όπως αυτές  αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες  του αρ.213 του ν.4555/2018 

(ΦΕΚ 133 Α’), την υπ. αριθμ.πρωτ:32719/25.11.2019  (ΑΔΑ:6ΣΨΘΩ9Λ-5ΕΗ ) απόφαση Δημάρχου  

,η οποία εγκρίθηκε με την υπ’. αριθμ.πρωτ:125676/31592/03.02.2020 όμοια του Συντονιστή  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/151/τ.Β’/12.02.2020 ,με την οποία 

προσλαμβάνει  τον   δεύτερο  συμβαλλόμενο, ΠΑΣΠΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ τ. Βασιλείου, ως Ειδικό 

Συνεργάτη, σε θέματα  ηλεκτρονικών εφαρμογών του Δήμου Γαλατσίου. 

Η παρούσα σύμβαση κατά το άρθρο 163 του Ν.3584/2007 είναι ειδική σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία ισχύει από 20.02.2020 μέχρι το πέρας της 

τρέχουσας Δημοτικής Περιόδου, ήτοι  μέχρι 31/12/2023 , με  την οποία συνάπτεται η εργασιακή 

σχέση με το Δήμο Γαλατσίου  και αρχίζει η υποχρέωση παροχής υπηρεσιών με τους παρακάτω 

όρους: 

 

Άρθρο 1 

Καθήκοντα 

 Ο  β΄ συμβαλλόμενος ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ. Βασιλείου,  παρέχει συμβουλές και 

διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα που αφορούν ηλεκτρονικές 

εφαρμογές των υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου. 

 Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την 

Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Γαλατσίου. 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΤΤ7Ω9Λ-9Ρ5



 

Άρθρο 2 

Υπηρεσιακή κατάσταση 

Ο   β’ συμβαλλόμενος ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ. Βασιλείου, ως Ειδικός Συνεργάτης του 

Δημάρχου, δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα. Υπόκειται απευθείας 

στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, τον οποίο επικουρεί. Το έργο του ανωτέρω θα παρέχεται 

στην έδρα του Δήμου Γαλατσίου και ο χρόνος απασχόλησης θα είναι ανεξάρτητος και ανάλογος των 

υπηρεσιακών αναγκών των ανατιθεμένων καθηκόντων και έργων. 

 

Άρθρο 3 

Αποδοχές 

 Οι πάσης φύσεως αποδοχές του β’ συμβαλλόμενου, καθορίζονται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, 

σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007(ΦΕΚ 143 Α’)  και του ν.4354/2015 

(ΦΕΚ 176 Α’) όπως κάθε φορά ισχύει. 

Άρθρο 4 

Λύση Σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση  λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία 

της,  ή την πάροδο πέντε(5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, εφόσον ο 

αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη συγκατάθεση του για τη διατήρηση του   

συμβαλλόμενου. 

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται 

με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση 

κοινοποιείται στον  συμβαλλόμενο σε είκοσι ημέρες από τη δημοσίευση της. Η λύση της 

εργασιακής σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατά τα ανωτέρω 

αποφάσεως,  γίνεται δε αζημίως για το Δήμο. 

Στην περίπτωση της έκπτωσης του συμβαλλόμενου   ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση 

της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως και αζημίως για το Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει 

διαπιστωτικό χαρακτήρα. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα ειδική σύμβαση εργασίας  σε  τρία(3) αντίγραφα, υπογράφεται 

ως εξής: 

Οι Συμβαλλόμενοι 

       

        Ο Δήμαρχος                                                                            Ο   Ειδικός  Συνεργάτης  

 

 

Γεώργιος Μαρκόπουλος                                                                 Αναστάσιος Πασπάλας 

ΑΔΑ: ΩΤΤ7Ω9Λ-9Ρ5
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