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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

1. Τις διατάξεις του άρθ. 163 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 και του αρθ. 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α),
αναφορικά µε τις αρµοδιότητες ∆ηµάρχου,
3. Τις διατάξεις της υποπαρ. ΣΤ 1 του αρθ. 1 του Ν. 4093/2012,
4. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του Ν. 4057/2012
5. Την υπ’ αρ. Πρωτ. 55/74802/29-12-2010 (Α∆Α: 4ΙΙΚΚ-3) Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.,
6. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α),
7. Την υπ’ αρ. 43/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: 7Ν27Ν-ΡΩΒ) σύµφωνα µε την
οποία προσδιορίζεται ο αριθµός των Αντιδηµάρχων στο ∆ήµο Χαλκηδόνος σε πέντε (5)
8. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χαλκηδόνος (ΦΕΚ 1506/Β/20-06-2013),
9. Την υπ’ αρ. Πρωτ. 16766/22-9-2015 Βεβαίωση σχετικών πιστώσεων στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου
µας,
10. Την απογραφή του 2011, σύµφωνα µε την οποία ο ∆ήµος Χαλκηδόνος έχει πληθυσµό 33.673
κατοίκους,
11. Την από 16882/23-9-2015 δηµόσια γνωστοποίηση του ∆ηµάρχου Χαλκηδόνος, καθώς και τη
σχετική γνωστοποίηση δια του τύπου,
12. Την από 17047/25-9-2015 µοναδική υποβληθείσα αίτηση του κ. Νικόλαου Καραγιάννη του
Χρήστου που κατατέθηκε εµπρόθεσµα και πληρεί τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά και
τα προσόντα του,
13. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Προσλαµβάνει τον Νικόλαο Καραγιάννη του Χρήστου ως Ειδικό Συνεργάτη ∆ηµάρχου, µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας θα είναι µέχρι και τις
31/12/2016.
Το έργο του παραπάνω αναφεροµένου είναι να επικουρεί και να υποστηρίζει το έργο του ∆ηµάρχου

((θα συµµετέχει όµως, όταν καλείται και στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. Ή της Εκτελεστικής Επιτροπής), να
διατυπώνει εξειδικευµένες γνώµες και προτάσεις, γραπτά ή προφορικά, για τον τοµέα
δραστηριοτήτων του ∆ήµου τον οποίο ορίζεται να εξυπηρετήσει. Συγκεκριµένα, σε θέµατα αθλητισµού,
παιδείας και προώθησης/διαφύλαξης των πολιτιστικών/ιστορικών πόρων και πολιτιστικού τουρισµού
του ∆ήµου µας, θα συµβάλει στην αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους
πολίτες, της αποτελεσµατικότερης οργάνωσης των ως άνω δράσεων και την ανταπόκρισή τους στις
µεταβλητές κοινωνικές ανάγκες.
Επίσης, θα συνεργάζεται µε όλες τις υπηρεσίες του ∆ήµου ανεξαιρέτως, ενώ δεν θα ασκεί

αποφασιστικές αρµοδιότητες, οποιασδήποτε µορφής.
Περίληψη της Απόφασης να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
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