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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 14-10-2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                          ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 38522 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                       ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4923 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1                    
Τ.Κ.: 14565   
Τηλ.: 2132030629 

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός και ανάθεση καθηκόντων άμισθου ειδικού Συμβούλου». 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Ο     Δ  Η  Μ  Α  Ρ  Χ  Ο  Σ     Δ  Ι  Ο  Ν  Υ  Σ  Ο  Υ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 “Αρμοδιότητες του Δημάρχου” του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010). 

2. Την ανάγκη παροχής εξειδικευμένων συμβουλών προς τον Δήμαρχο για θέματα που 

αφορούν την αποκέντρωση και μεταφορά αρμοδιοτήτων  στις επτά (7) Δημοτικές Κοινότητες 

που αποτελούν σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010, τον ενιαίο Δήμο Διονύσου. 

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2019. 

 
Αποφασίζει 

 

Ορίζει την κα Αντωνοπούλου – Πρίντζου Μαρία ως άμισθη εντεταλμένη σύμβουλο με 

θεματικό αντικείμενο την επαφή με τις φιλοζωικές οργανώσεις της περιοχής για την ενημέρωσή τους 

σχετικά με τις δράσεις και την πολιτική του Δήμου, την εποπτεία των αναρτήσεων στην ιστοσελίδα 

του Δήμου γύρω από θέματα αδέσποτων, την δημιουργία ενημερωτικών ημερίδων στα σχολεία με 

αντικείμενο τα αδέσποτα και την υιοθεσία αυτών, δράσεις φιλοζωίας και ευαισθητοποίησης των 

δημοτών όπως διοργάνωση εκδηλώσεων υιοθεσίας αδέσποτων κλπ., η συνεργασία με την επιτροπή 

παρακολούθησης του προγράμματος , τις αρμόδιες υπηρεσίες και να συνδράμει το έργο του 

αρμοδίου Αντιδημάρχου ενεργώντας υπό τις εντολές του. 

Η ως άνω άμισθος σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή 

δικαιοδοσία του Δημάρχου, από τον οποίο θα δέχεται εντολές και στον οποίο μόνο είναι 

υποχρεωμένος να λογοδοτεί σε κάθε περίπτωση υποβάλλοντας εισηγήσεις, γραπτά η προφορικά. 

 

Η παρούσα πράξη δεν συνιστά πρόσληψη η διορισμό και δεν συνιστά υπηρεσιακή, 

υπαλληλική η άλλου είδους εργασιακή σχέση του οριζόμενου συμβούλου με το Δήμο. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

ΑΔΑ: 9Κ0ΜΩ93-ΤΣ4



 

 2

Κοινοποίηση: 

1.Οριζόμενο Εντεταλμένο Σύμβουλο.  

Εσωτερική Διανομή: 

 1.Γραφείο Δημάρχου 

 2.Γραφεία Αντιδημάρχων του Δήμου. 

 3.Δ/νσεις και Τμήματα –Γραφεία του Δήμου.  

ΑΔΑ: 9Κ0ΜΩ93-ΤΣ4
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