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ΘΕΜΑ: «Ορισμός άμισθου ειδικού συμβούλου ∆ηµάρχου Τεμπών» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΕΜΠΩΝ 

      Έχοντας υπόψη : 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) 

«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του ν. 4674/2020. 

 3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄) «Στρατηγική 

αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», σύμφωνα µε τις οποίες 

προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄) 

«Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», µε τα οποία προβλέπεται η 

δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων ειδικών συμβούλων για την επικουρία των δημάρχων για 

ορισμένο χρονικό διάστημα και µε συγκεκριμένα αντικείμενα, οι οποίοι υπηρετούν 

εθελοντικά και δεν λαμβάνουν µισθό ή αποζημίωση, πλην των εξόδων εκτός έδρας κίνησης 

και οι οποίοι δεν υπερβαίνουν τους δύο (2) ανά δήμαρχο. 

 4. Την ανάγκη παροχής συμβουλευτικού έργου σε θέματα δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας 

και οργάνωσης συναντήσεων, Ιατρικού και προνοιακού ενδιαφέροντος, διαχείρισης 

ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου και ΜΜΕ.  

 5. Τη δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων και της εκούσιας εθελοντικής διάθεσης για 

προσφορά του κ. ΜΑΡΙΟΥ  ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ. 

 6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού του ∆ήµου Τεμπών, δεδομένου ότι ο άμισθος ειδικός σύμβουλος θα 

εκτελέσει το έργο του χωρίς αποζημίωση.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

      Αναθέτουμε στον ΜΑΡΙΟ  ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ,  Χειρούργο Ουρολόγο  

( παιδιών και ενηλίκων ), ο οποίος  είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, της 



Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας και της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρίας,  έχει 

διατελέσει  

Πρόεδρος (Διευθυντής) Επιστημονικής Επιτροπής της Σύγχρονης 

κλινικής Ασκληπιείο  Λάρισας από  2014-2020, Διευθυντής Ουρολογικών κλινικών ΙΑΣΩ , 

Εuromedica-Θεοτόκος, Κυανούς Σταυρός (από 2006-2014). Επίσης ασχολήθηκε με τον 1
ο
 

και 2
ο
 βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρωτοεκλέχτηκε νομαρχιακός σύμβουλος στις 

νομαρχιακές εκλογές του 1998 ως ο νεότερος νομαρχιακός σύμβουλος σε ολόκληρη την 

Ελλάδα (επί Λουκά Κατσαρού). Επανεκλέχτηκε νομαρχιακός σύμβουλος Λάρισας στις 

νομαρχιακές εκλογές του 2002, διετέλεσε Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λάρισας 

το 2006-2007(ο πιο νεαρός πρόεδρος Νομαρχιακού συμβουλίου ανά την Ελλάδα) . Εκλέγεται 

ως δημοτικός σύμβουλος του δήμου Λαρισαίων από το έτος 2006 μέχρι και σήμερα, 

διετέλεσε  

Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Λαρισαίων τη διετία 2010-2011. Είναι Πρόεδρος φίλων Α. 

Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας από το 2018 μέχρι σήμερα. 

     Τα καθήκοντα του άμισθου ειδικού συμβούλου θα είναι σε θέματα δημοσίων σχέσεων, 

επικοινωνίας και οργάνωσης συναντήσεων, Ιατρικού και προνοιακού ενδιαφέροντος, 

διαχείρισης ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου και ΜΜΕ.  

      Ο ως άνω άμισθος ειδικός σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή 

δικαιοδοσία του ∆ηµάρχου και συνεργάζεται, όπου απαιτείται, µε τους αρμόδιους 

Αντιδημάρχους, τους κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και 

δεν θα ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε µμορφής. Θα παρέχει µμόνον 

συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για τους 

συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων του ∆ήµου που ορίζεται να εξυπηρετεί.  

     Η παρούσα πράξη δεν συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δε γεννά υπηρεσιακή, 

υπαλληλική ή άλλους είδους εργασιακή σχέση του οριζόμενου συμβούλου µε το ∆ήµο. 

     Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και µέχρι το τέλος της θητείας του ∆ηµάρχου, 

πλην της τροποποίησής της ή της ανάκλησής της, χωρίς ο ορισθείς ειδικός σύμβουλος να 

δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.  

     Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Τεμπών και στο 

διαδικτυακό τόπο ∆διαύγεια.  

 

     Κοινοποίηση: 

 - Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 

   Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης και  Ν.Π.Λάρισας (για ενημέρωση) 

- Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συμβουλίου  

- Ανωτέρω άμισθο ειδικό σύμβουλο     

       Ε.∆.  

- Αντιδημάρχους ∆ήµου 

 -Προϊσταμένους Τμημάτων ∆ήµου                                       

 

                             

                                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ 


