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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

            Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143Α/28-6-2007) όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/18, όπως ισχύει. 

4. Την παρ.6 του άρθρου 78 του Ν.4604/19, όπως ισχύει. 

5. Την υπ αριθμ εγκύκλιο 31/74802/29-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών/Γεν. Δ/νση 

Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδ/σης/Δ/νση Προσωπικού Τ.Α., όπως ισχύει. 

6. Την ανάγκη πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με την ιδιότητα του Δημοσιαγράφου για 

την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών. 

7. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 11424/23-6-20 Γνωστοποίηση δια του τύπου πλήρωσης μίας (1) θέσης 

Ειδικού Συνεργάτη με την ιδιότητα του Δημοσιογράφου. 

8. Την με αριθμ. πρωτ.12232/3-7-20 υποβληθείσα αίτηση της ενδιαφερόμενης. 

9. Την με αριθμ πρωτ.  9497/27-5-2020 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης, του Τμήματος Λογιστηρίου-

Προϋπολογισμού της Δ/νσης Οικονομικών, με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης για την 

κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας της ανωτέρω θέσης, στον προϋπολογισμό έτους 2020, στους Κ.Α. 

00.6031 και Κ.Α. 00.6053. 

10. Την με Aριθμό :9284377054/16-07-2020 Bεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου 

Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

             Προσλαμβάνουμε την ΣΑΡΑΪΧΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ του ΣΑΜΙΡ ως Ειδικό Συνεργάτη (με 

την ιδιότητα του Δημοσιογράφου)  για  την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του. 

       Η ανωτέρω υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά 

χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα επικουρεί τον Δήμαρχο σε θέματα 

επικοινωνίας των οικονομικών , κοινωνικών, τεχνικών, πολιτιστικών και εν γένει όλων των 

παρεμβάσεων του Δήμου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη  πληροφόρηση των πολιτών στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. 

            Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου 

από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών. 

            Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 8.100,00 Ευρώ και 2.100,00 Ευρώ και θα βαρύνει 

αντίστοιχα τους KA 00.6031 και KA 00.6053 του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου 

Ηλιούπολης. Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στα επόμενα έτη και συγκεκριμένα για το 

χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από την θητεία της Δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα 

προσληφθεί. 

            Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                                                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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