ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Αγιά, 5 Ιανουαρίου 2011.
Αριθ. Πρωτ.: 10/86

ΑΠΟΦΑΣΗ

10/2011

Ο Δήμαρχος Αγιάς
Έχοντας υπόψη
 την παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)
 την παρ 9 άρθρο 163 Ν. 3584/07
 το άρθρο 254 του ν. 3852/10
 την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ 55 Αρ. Πρωτ. 74802/29.12.2010
 την απόφαση του Δημάρχου 26/2007 με την οποία προσλήφθηκε ως ειδικός συνεργάτης του
Δήμου ο ΓΚΑΛΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ .153/18‐4‐2007
 Τη βεβαίωση αριθ.31/12/2007 της οικονομικής υπηρεσίας για την ύπαρξη σχετικών
πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 2010 και την υποχρεωτική πρόβλεψη των αντίστοιχων
πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2011

Αποφασίζουμε
Α. Τη διατήρηση του ΓΚΑΛΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ως ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ για την επικουρία του
Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς
αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει
εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα γενικού ενδιαφέροντος του Δήμου ΑΓΙΑΣ.
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 7/05/2007 υπογεγραμμένη ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με την
οποία έχει συναφθεί η εργασιακή σχέση και η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.
Β. Η δαπάνη του παραπάνω προσωπικού ύψους 27.500 €, θα καλυφθεί για το έτος 2011 ως εξής:
1) από τα δωδεκατημόρια των ΚΑ 02006031 του προϋπολογισμού του έτους 2010 του Δήμου
Μελιβοίας έως την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους 2011, το αργότερο έως 31/03/2011,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 267 του ν. 3852/10
2) για το εναπομείναν χρονικό διάστημα από τον ενιαίο προϋπολογισμό έτους 2011 του νέου Δήμου
Αγιάς, στον οποίο θα προβλεφθούν οι ανάλογες πιστώσεις.
Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού του
Δήμου συνολικού ποσού περίπου 27.500€ ετησίως.
Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται, κοινοποιείται αρμοδίως και
δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς.
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