Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.10.21 14:54:49
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΘ
ΔΘΜΟ ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΘΜΑΡΧΟΤ

ΑΔΑ: 98ΒΝΩ6Τ-Ι4Ζ

πήλι 21-10-2021
Αριθ. Πρωτ.: 13694

Ζδρα: πήλι
Σηλ: 2832340237
FΑΧ: 2832022777
Σ.Κ: 74 053

ΑΠΟΦΑΘ ΔΘΜΑΡΧΟΤ
ΑΡ. 653 /2021
ΘΕΜΑ: «Οριςμόσ άμιςθου Eιδικοφ υμβοφλου»

Ζχοντασ υπόψθ
-

Τισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 όπωσ ιςχφει
Τισ διατάξεισ του άρκρου 88 του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και
Κοινοτιτων»
Τισ διατάξεισ τον Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Καλλικράτθσ»
Τον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του Διμου Αγίου Βαςιλείου
Το άρκρο 45, παρ 11 του Ν.3979/2011, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε από τθν παρ. 4 του άρκρου
11 του Ν.4674/2020
Το άρκρο 46 παρ.7 του Ν.4622/2019
Το γεγονόσ ότι με τθν παροφςα δεν επιβαρφνεται ο προχπολογιςμόσ του Διμου.
Τθν ανάγκθ παροχισ εξειδικευμζνων προτάςεων για τθν ενίςχυςθ του πρωτογενι τομζα
του Διμου.
Τθν αποδεδειγμζνθ εμπειρία του κ. Αλζξανδρου Στεφανάκθ του Ελευκερίου ωσ
επιςτιμονασ και ωσ εμπειρογνϊμονα ειδικοφ αντικειμζνου ςε κζματα Πρωτογενοφσ Τομζα.

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ
Α. τον οριςμό του κ. Αλζξανδρου Στεφανάκθ του Ελευκερίου, ωσ άμιςκου Ειδικοφ Συμβοφλου
του Δθμάρχου Αγίου Βαςιλείου για το διάςτθμα από τθν δθμοςίευςθ τθσ παροφςθσ μζχρι τθν
λιξθ τθσ κθτείασ τθσ τρζχουςασ δθμοτικισ περιόδου, ιτοι μζχρι 31-12-2023.
Ο ανωτζρω κα υποβάλλει ςτον Διμαρχο εξειδικευμζνεσ προτάςεισ και κα παρζχει ςυμβουλζσ
ςε κζματα πρωτογενοφσ τομζα και ςυγκεκριμζνα :

ΑΔΑ: 98ΒΝΩ6Τ-Ι4Ζ
 Προϊκθςθ ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάπτυξθ τθσ γεωργίασ και τθσ κτθνοτροφίασ,
κακϊσ και τθ διατιρθςθ του γεωργικοφ πλθκυςμοφ ςτισ εςτίεσ του.
 Ενθμζρωςθ για τθν αξιοποίθςθ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων από γεωργοφσ και ειςθγιςεισ
για τθ ςφνδεςθ αγροτικισ παραγωγισ και τουριςτικισ ανάπτυξθσ, ςε ςυνεργαςία με το
Τμιμα Τουριςμοφ και Απαςχόλθςθσ.
 Συνεργαςία με ιδρφματα ζρευνασ τθσ αγροτικισ παραγωγισ γα τθν ενθμζρωςθ του
αγροτικοφ πλθκυςμοφ για τισ βελτιωμζνεσ μεκόδουσ παραγωγισ και οργάνωςθσ και για
τθν αντιμετϊπιςθ τεχνικϊν, οικονομικϊν και διαρκρωτικϊν προβλθμάτων, κακϊσ και τθν
ευρφτερθ διάδοςθ ςτον αγροτικό κόςμο, μζςω εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, γνϊςεων
για τθν εφαρμογι βελτιωμζνων μεκόδων καλλιζργειασ.
 Ειςθγιςεισ για τθν ανάπτυξθ τθν προςταςία, τθν εκτίμθςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ
ηωικισ παραγωγι του Διμου.
 Ειςθγιςεισ ζργων τοπικισ ςθμαςίασ που αφοροφν ςτθ κτθνοτροφία.
Β. Ο άμιςκοσ ειδικόσ ςφμβουλοσ δεν δικαιοφται
οικονομικισ απολαβισ.

αντιμιςκίασ ι οποιαςδιποτε άλλθσ

Γ. Η παροφςα να δθμοςιευτεί μία φορά ςε μία θμεριςια εφθμερίδα, να αναρτθκεί ςτθν
ιςτοςελίδα του Διμου και ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
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