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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ        

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός άμισθων ειδικών Συμβούλων Δημάρχου Πεντέλης» 

 

Απόφαση 

-235- 

Η Δήμαρχος Πεντέλης  

Έχοντας υπόψη:  

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης  ́́ 

(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α ́/2010). 

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ53Α΄) «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 του 45 του 

Ν.3979/2011(ΦΕΚ138Α’) « , 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 (2) ανά δήμαρχο». 

3. Την ανάγκη παροχής συμβουλευτικού έργου σε θέματα, συντονισμού, οργάνωσης 

συναντήσεων, καθημερινότητας , τεχνικών Υπηρεσιών. 

4. Την δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων και της εκούσιας εθελοντικής διάθεσης για 

προσφορά του κ. Πολυχρονόπουλου Διονυσίου του Ελευθερίου και της κ. Βλάχου 

Αγγελικής του Κωνσταντίνου.  

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση ΔΕΝ προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού Δήμου Πεντέλης, δεδομένου ότι οι άμισθοι ειδικοί σύμβουλοι θα 

εκτελούν το έργο τους χωρίς αποζημίωση. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Αναθέτουμε : 

• Στον Πολυχρονόπουλο Διονύσιο του Ελευθερίου συνταξιούχου και πρώην 

Τμηματάρχη  στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πεντέλης, καθήκοντα άμισθου 

ειδικού συμβούλου για την επικουρία της Δημάρχου και την άσκηση των 
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καθηκόντων της. Ειδικότερα ο  ανωτέρω θα παρέχει συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

σε θέματα της Τεχνικής Υπηρεσίας με σκοπό να συμβάλλει με την εμπειρία του 

στην στήριξη και στην υποβοήθηση του έργου της Δημάρχου. Ο ανωτέρω θα 

ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες 

οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει 

εξειδικευμένες γνώμες προς την Δήμαρχο στα συγκεκριμένα θέματα και θα 

συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου , καθώς και με φορείς του 

Δημοσίου , για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού.   

• Στην Βλάχου Αγγελική του Κων/νου πρώην Δ/ντρια Τραπέζης και σήμερα 

Τραπεζικού Συνταξιούχου, καθήκοντα άμισθου ειδικού συμβούλου σε θέματα 

αρμοδιότητας: Δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας, οργάνωσης και συντονισμού 

των συναντήσεων της Δημάρχου με το κοινό και με φορείς του Δημοσίου, με 

αδελφοποιήσεις του Δήμου με άλλες πόλεις , καθώς και με όποιες 

αρμοδιότητες ήθελε να αναθέσει η Δήμαρχος γραπτώς ή προφορικώς.  

Οι ως άνω άμισθοι ειδικοί σύμβουλοι υπάγονται ειδικά και αποκλειστικά στην 

υπηρεσιακή δικαιοδοσία της Δημάρχου , και συνεργάζονται όπου απαιτείται με 

τους Αντιδημάρχους τους καθ’ υλην αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες , δεν 

θα ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.  

Η παρούσα Απόφαση ΔΕΝ συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δε γεννά 

υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση των οριζόμενων 

συμβούλων  με το Δήμο. 

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι τη λήξη της Δημοτικής 

περιόδου , πλην της περιπτώσεως τροποποίησης της ή ανάκλησής της , χωρίς οι 

ορισθέντες ειδικοί σύμβουλοι να δικαιούνται αποζημίωση από την άσκηση 

αυτών των αρμοδιοτήτων. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πεντέλης και στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
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