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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Αριθ. Πρωτ. 2594

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ.

: Πολυτεχνείου 2
: 27053
Λεχαινά
Πληροφορίες : Αγγελόπουλος Άγγελος
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ΘΕΜΑ: Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης λύσης εργασιακής σχέσης κ.Πέτρου Κολλιόπουλου
του Ανδρέα, ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Κάστρου-Κυλλήνης κ.Γεωργίου
Μπούρμπουλα, λόγω αποχώρησης του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου είχε
προσληφθεί

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ.13 του άρθρου 67 του Ν.1416/1984 και τις όμοιες της παρ.10 του άρθρου 57
του Ν. 2218/1994 για τους Ειδικούς Συμβούλους - Επιστημονικούς Συνεργάτες και
Ειδικούς Συνεργάτες των ΟΤΑ που αφορά στην αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης τους
στην περίπτωση αποχώρησης του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου είχαν
προσληφθεί, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
2. Την παρ.9 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α’ 143, 28-06-2007), σύμφωνα με την
οποία στην περίπτωση της αποχώρησης του Δημάρχου η λύση της εργασιακής σχέσης
επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για το Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό
χαρακτήρα.
3. Την αριθμ.10/472/11-2-2003 απόφαση του τότε Δημάρχου Κάστρου-Κυλλήνης
κ.Δημητρίου Λεπίδα, σχετικά με την πρόσληψη του κ. Πέτρου Κολλιόπουλου του
Ανδρέα στη θέση του ειδικού συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα Πολιτικού &
Οργανωτικού Σχεδιασμού (περίληψη της οποίας είχε δημοσιευθεί στο αριθμ.
48/28.2.2003 ΦΕΚ τ. Ν.Π.Δ.Δ.)
4. Την από 28/2/2003 σύμβαση εργασίας του κ. Πέτρου Κολλιόπουλου του Ανδρέα, με την
οποία προσλήφθηκε ως ειδικός συνεργάτης του
5. Την αριθμ.20/2007 απόφαση του τότε Δημάρχου Κάστρου-Κυλλήνης κ.Γεωργίου
Μπούρμπουλα, σχετικά με την συγκατάθεση του, για την ανανέωση της σύμβασης
εργασίας του κ.Πέτρου Κολλιόπουλου, ως ειδικού συνεργάτη του
6. Το γεγονός της αποχώρησης του Δημάρχου Κάστρου-Κυλλήνης κ.Γεωργίου
Μπούρμπουλα στις 31/12/2010 λόγω λήξης της θητείας του
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7. Το εδάφιο 15.6 της παρ.2 του άρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ.87.Α.07-06-2010), σύμφωνα με το οποίο επήλθε στις 31-12-2010 η κατάργηση
των Δήμων: α. Λεχαινών β. Ανδραβίδας γ. Κάστρου – Κυλλήνης και δ. Βουπρασίας και
συστάθηκε ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ
Την αυτοδίκαιη λύση της εργασιακής σχέσης του κ. Πέτρου Κολλιόπουλου του
Ανδρέα, ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Κάστρου-Κυλλήνης, λόγω αποχώρησης του
Δημάρχου κ.Γεωργίου Μπούρμπουλα στις 31/12/2010.
Περίληψη της απόφασης θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Αρβανίτης

Κοινοποίηση:
- κ. Πέτρο Κολλιόπουλο
-Ανάρτηση Ιστοσελίδα
-Πίνακα ανακοινώσεων (με αποδεικτικό)
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