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ΘΕΜΑ: « Οριςμόσ Άμιςθου Ειδικού υμβούλου Δημάρχου Ι.Π Μεςολογγίου» 
 

 

Α Π Ο Υ Α  Η  272  / 2021 
Ο ΔΗΜΑΡΦΟ  ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ  

 
Έχοντασ υπόψη: 
 
1. Τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 58 του Ν/. 3852/2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ 

Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ − Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ», 

2. Τισ  διατϊξεισ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 11 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ53Α΄) «Στρατηγικό 

αναπτυξιακό προοπτικό των Οργανιςμών Τοπικόσ Αυτοδιούκηςησ , ρύθμιςη 

ζητημϊτων αρμοδιότητασ Υπουργεύου Εςωτερικών και ϊλλεσ διατϊξεισ», ςύμφωνα με 

τισ οπούεσ προςτύθενται εδϊφια ςτο τϋλοσ τησ παρ. 11 του ϊρθρου του 45 του 

Ν.3979/2011(ΦΕΚ138Α’) προςτύθενται εδϊφια, ωσ εξόσ: «Επιτρϋπεται η ανϊθεςη 

καθηκόντων ειδικών ςυμβούλων για την επικουρύα των δημϊρχων και των 

περιφερειαρχών για οριςμϋνο χρονικό διϊςτημα και με ςυγκεκριμϋνα αντικεύμενα, οι 

οπούοι υπηρετούν εθελοντικϊ και δεν λαμβϊνουν μιςθό ό αποζημύωςη, πλην των 

εξόδων εκτόσ ϋδρασ κύνηςησ. Οι ειδικού ςύμβουλοι του προηγούμενου εδαφύου εύναι 

επιςτόμονεσ ό εμπειρογνώμονεσ ειδικού αντικειμϋνου ό κατϋχουν αποδεδειγμϋνη 

εμπειρύα ςε θϋματα τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, υποςτηρύζουν ςτο αντικεύμενό τουσ τα 

διοικητικϊ όργανα, τισ επιτροπϋσ και τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ και προςλαμβϊνονται με 

απόφαςη του δημϊρχου. Στην απόφαςη εξειδικεύεται το ςυγκεκριμϋνο αντικεύμενο 

που αναλαμβϊνει ο ειδικόσ ςύμβουλοσ, η ιδιότητϊ του και το χρονικό διϊςτημα 

ανϊθεςησ των καθηκόντων. Ο αριθμόσ των ϊμιςθων ειδικών ςυμβούλων δεν 

επιτρϋπεται να υπερβαύνει τουσ δύο (2) ανϊ δόμαρχο». 

3. Την αριθμ.πρωτ.: 3785/5.3.2021 δόλωςη παραύτηςησ του κ.Δανιόλ Γεωργύου του 

Ιωϊννη, Οικονομολόγο – Φοροτεχνικό, από τα καθόκοντα του ϊμιςθου ςυμβούλου 

για την επικουρύα του Δημϊρχου Ι.Π. Μεςολογγύου, τα οπούα του εύχαν ανατεθεύ με 

την αριθμ.1351/31.10.2019 Απόφαςη Δημϊρχου. 
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4. Το βιογραφικό ςημεύωμα του κ. Μπαλτϊςη Αναςταςύου του Σπυρύδωνα, 

Οικονομολόγου – Λογιςτό,  ςε ςυνδυαςμό με την εκούςια εθελοντικό διϊθεςη  για 

προςφορϊ των εξειδικευμϋνων γνώςεων και τησ εμπειρύασ του ςε οικονομικϊ θϋματα 

μηχανοργϊνωςησ, καθώσ και θϋματα αναπτυξιακών προγραμμϊτων.  

5. Το γεγονόσ ότι από την απόφαςό μασ δεν προκαλεύται δαπϊνη ςε βϊροσ του 

προώπολογιςμού του Δόμου, δεδομϋνου ότι ο ϊμιςθοσ ειδικόσ ςύμβουλοσ θα 

εκτελϋςει το ϋργο του χωρύσ αποζημύωςη.   

 

ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ 

 

Αναθϋτει ςτον κ. Μπαλτϊςη Αναςτϊςιο του Σπυρύδωνα, Οικονομολόγο – Λογιςτό, 

καθόκοντα ϊμιςθου Ειδικού Συμβούλου για την επικουρύα του Δημϊρχου Ι.Π. 

Μεςολογγύου, κατϊ την ϊςκηςη των καθηκόντων του, ςε θϋματα οικονομικού 

εξορθολογιςμού,  μηχανοργϊνωςησ, και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων, που 

ϊπτονται των εξειδικευμϋνων γνώςεων και τησ  εμπειρύασ του. 

Ο ωσ ϊνω ϊμιςθοσ ειδικόσ ςύμβουλοσ υπϊγεται ειδικϊ και αποκλειςτικϊ ςτην 

υπηρεςιακό δικαιοδοςύα του Δημϊρχου και ςυνεργϊζεται όπου απαιτεύται με 

τουσ Αντιδημϊρχουσ, τουσ καθ’ ύλην αρμόδιουσ υπηρεςιακούσ παρϊγοντεσ και 

δεν θα αςκεύ αποφαςιςτικϋσ αρμοδιότητεσ οποιαςδόποτε μορφόσ.  

Θα παρϋχει ςυμβουλϋσ και θα διατυπώνει εξειδικευμϋνεσ γνώμεσ, γραπτϊ ό 

προφορικϊ για τα ςυγκεκριμϋνα θϋματα που ορύζεται να εξυπηρετεύ. 

Η παρούςα Απόφαςη δεν ςυνιςτϊ πρόςληψη ό διοριςμό και δε γεννϊ 

υπηρεςιακό, υπαλληλικό ό ϊλλου εύδουσ εργαςιακό ςχϋςη του οριζόμενου 

ςυμβούλου με το Δόμο.  

Η παρούςα ιςχύει από την υπογραφό τησ και μϋχρι τη λόξη τησ Δημοτικόσ 

περιόδου, πλην τησ περιπτώςεωσ τροποπούηςησ τησ ό ανϊκληςόσ τησ, χωρύσ ο 

οριςθεύσ ειδικόσ ςύμβουλοσ να δικαιούται αποζημύωςη από την ϊςκηςη αυτών 

των αρμοδιοτότων. 

Η παρούςα να κοινοποιηθεύ ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου Ι.Π.Μεςολογγύου  και 

ςτο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Εςωτερική διανομή:      Ο ΔΗΜΑΡΦΟ 

Γραφεύο Δημϊρχου 

Γενικό Γραμματϋα 

              Αντιδημϊρχουσ Δόμου 
 

 

                 ΚΩΣΑ ΛΤΡΟ 
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