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ΑΠΟΦΑΗ 292/2021 

Ο ∆ήμαρχοσ Βιςαλτίασ 

Αθανάςιοσ Δ. Μαςλαρινόσ 

Ζχοντασ υπόψη: 
 
1. Σισ διατάξεισ του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ 

και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ-Πρόγραμμα Καλλικράτησ». 

2. Σισ διατάξεισ του άρθρου 163 του ν.3584/07« Κϊδικασ Κατάςταςησ Δημοτικϊν και 

Κοινοτικϊν Τπαλλήλων», όπωσ τροποποιήθηκε με αυτζσ του άρθρου 213 του ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ 133Αϋ). 

3. Σισ διατάξεισ του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018, με τισ οποίεσ  αντικαταςτάθηκε  η 

παράγραφοσ 1 του άρθρου 163 του ν.3584/07. 

4. Σο υπϋ αριθ. 31066/22-05-2020 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικϊν περί τησ 

πρόςληψησ Ειδικοφ ςυνεργάτη-Δημοςιογράφου, με το οποίο δίνονται διευκρινήςεισ για 

την εφαρμογή του άρθρου 18  του Νόμου  4674/2020. 

5. Σα επίςημα πληθυςμιακά δεδομζνα τησ τελευταίασ απογραφήσ του 2011 (απόφ.191/20-

3-2-19 τ.Βϋ 698) για το Βιςαλτίασ, ςφμφωνα με τα οποία ο πληθυςμόσ του ανζρχεται 

ςτουσ 20.030 κατοίκουσ   

6. Σο γεγονόσ ότι, ςφμφωνα με τισ παραπάνω διατάξεισ, ςτον Δήμο Βιςαλτίασ οι θζςεισ 

ειδικϊν ςυνεργατϊν, επιςτημονικϊν ςυνεργατϊν, ειδικϊν ςυμβοφλων 

επανακαθορίςτηκαν ςυνολικά ςε πζντε (5), δηλαδή ςυνολικοφ αριθμοφ ίςου με τον 

αριθμό  των Αντιδημάρχων,  εκ των οποίων μζχρι ςήμερα ζχουν καλυφθεί οι τζςςερισ  

(04). 

7. Σον Οργανιςμό Εςωτερικήσ Τπηρεςίασ του Δήμου Βιςαλτίασ 

8. Σην  ανάγκη  υποςτήριξησ  του  Δημάρχου  από  ζναν  (1)  Ειδικό  υνεργάτη  

Δημοςιογράφο  ςε  Θζματα  Επικοινωνίασ, Εξωςτρζφειασ και Δημοςιογραφικήσ 

Προβολήσ του Δήμου Βιςαλτίασ και των εποπτευομζνων ΝΠ του . 

9. Σην δια του τφπου γνωςτοποίηςη τησ πλήρωςησ θζςησ Ειδικοφ υνεργάτη  για θζματα 
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Επικοινωνίασ, Εξωςτρζφειασ και Δημοςιογραφικήσ Προβολήσ του Δήμου Βιςαλτίασ και 

των εποπτευομζνων ΝΠ του ( Εφημερίδα «ΝΙΓΡΙΣΑ» φφλλο 18/06/2021). 

10. Σισ εμπρόθεςμα υποβληθείςεσ αιτήςεισ των ενδιαφερομζνων. 

11. Σην αριθμ. πρωτ. 6254/07-06-2021 Βεβαίωςη τησ  Οικονομικήσ Τπηρεςίασ, ςχετικά με την 

φπαρξη των απαραίτητων πιςτϊςεων ςτον προχπολογιςμό του Δήμου.  

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

Προςλαμβάνουμε την κ. Ιωαννίδου Λεμονιά  του Αιμιλίου για την επικουρία του Δημάρχου 

κατά την άςκηςη των καθηκόντων του ςε θζματα, Επικοινωνίασ, Εξωςτρζφειασ και 

Δημοςιογραφικήσ Προβολήσ του Δήμου Βιςαλτίασ και των εποπτευομζνων ΝΠ του . 

 Η ανωτζρω κατζχει όλα τα απαραίτητα προςόντα για την πλήρωςη τησ ςυγκεκριμζνησ 

θζςησ όπωσ αυτά προκφπτουν από τον ζλεγχο των δικαιολογητικϊν που προςκόμιςε. 

Η Κ. Ιωαννίδου, θα υπόκειται ςτην ιεραρχική εξάρτηςη του Δημάρχου και θα αςκεί 

καθήκοντα επιτελικά, χωρίσ αποφαςιςτικζσ αρμοδιότητεσ οποιαςδήποτε μορφήσ.  

Θα παρζχει ςυμβουλζσ και θα διατυπϊνει εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, γραπτά ή προφορικά  ςε 

θζματα Επικοινωνίασ, Εξωςτρζφειασ και Δημοςιογραφικήσ Προβολήσ του Δήμου Βιςαλτίασ 

και των εποπτευομζνων ΝΠ του. 

Για την πρόςληψη, θα υπογραφεί ειδική ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου 

χρόνου από την οποία θα ςυναφθεί η εργαςιακή ςχζςη και θα αρχίςει η υποχρζωςη για 

παροχή υπηρεςιϊν. 

Η δαπάνη για την μιςθοδοςία τησ ανωτζρω ζχει προβλεφθεί ςτον προχπολογιςμό του 

Δήμου Βιςαλτίασ, οικονομικοφ ζτουσ 2021 και ςτον Κ.Α 00.6031.01 και K.A. 00.6053.12  

«Αποδοχζσ Ειδικϊν υνεργατϊν Δημάρχων». 

Η απόφαςη αυτή αποςτζλλεται ςτην Αποκεντρωμζνη Διοίκηςη Μακεδονίασ -Θράκησ/ 

Διεφθυνςη Διοίκηςησ/Σμήμα Σ.Α.& Ν.Π για να μεριμνήςει για τη δημοςίευςή τησ ςτην 

Εφημερίδα τησ Κυβερνήςεωσ. 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΙΑΛΣΙΑ 

 

ΑΘΑΝΑΙΟ Δ. ΜΑΛΑΡΙΝΟ 

 

 

 

Τποβάλλεται: 

Αποκεντρωμζνη Διοίκηςη Μακεδονίασ- Θράκησ Σμήμα Σ.Α.& Ν.Π. 

Κοινοποιείται: 

1. Γραφείο Προςωπικοφ 

2. Γραφείο Μιςθοδοςίασ 

3. Ενδιαφερόμενη 

ΑΔΑ: Ψ4Κ9Ω9Β-Ω6Η


		2021-07-01T13:08:40+0300
	Athens




