
 

 

Κέα, 30/9/2020 

Αριθμός Απόφασης: 671 

 

 

Θέμα: Ορισμός άμισθου ειδικού συμβούλου Δημάρχου Κέας 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κέας 

 

Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του αρθ, 52 του Ν. 3852/2020 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

2. Τη διάταξη του αρθ. 163 Ν. 3584/07 

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 11 του Ν. 4674/2020 σύμφωνα με τις οποίες 

προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 22 του αρθ. 45 του Ν. 3979/2011, 

σύμφωνα με τα οποία προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων ειδικών 

συμβούλων για την επικουρία των δημάρχων για ορισμένο χρονικό διάστημα και 

με συγκεκριμένο αντικείμενο, οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν 

μισθό ή αποζημίωση, πλην εξόδων εκτός έδρας κίνησης και οι οποίοι δεν 

υπερβαίνου τους δύο (2) ανά δήμαρχο. 

4. Την ανάγκη παροχής συμβουλευτικού έργου σε θέματα προώθησης εθελοντικών 

δράσεων.  

5. Την υπ’αριθμ. 4595/23-9-2020 γνωστοποίηση της Δημάρχου 

6. Την υποβληθείσα αίτηση του κ. Στέφανου Βρεττού με συνημμένο το βιογραφικό 

του 

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

προϋπολογισμού του Δήμου Κέας, δεδομένου ότι ο άμισθος ειδικός σύμβουλος 

θα εκτελεί το έργο του χωρίς αποζημίωση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Αναθέτει στον κ. Στέφανο Βρεττό του Αθανασίου καθήκοντα άμισθου ειδικού 

συμβούλου σε θέματα διερεύνησης, ενημέρωσης, οργάνωσης, και προώθησης 

εθελοντικών δράσεων σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος, όπως -ενδεικτικά-

κοινωνικής προσφοράς σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, προστασίας περιβάλλοντος, 

αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων κ.α. σε συνεργασία με φορείς, ομάδες ή/και 

ιδιώτες. 

Ο ως άνω άμισθος ειδικός σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην 

υπηρεσιακή δικαιοδοσία της Δημάρχου, και δεν θα ασκεί αποφασιστικές 

αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. 

Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή 

προφορικά για προώθηση εθελοντικών δράσεων. 

ΑΔΑ: 6ΝΩΖΩΕΔ-ΠΟΛ



Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δε γεννά 

υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση του οριζόμενου 

συμβούλου με το Δήμο. 

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι το τέλος της θητείας της 

Δημάρχου, πλην της τροποποίησής της ή της ανάκλησή της, χωρίς ο ορισθείς ειδικός 

σύμβουλος να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον διαδικτυακό τόπο 

«Διαύγεια». 

 

 

Η Δήμαρχος Κέας 

 

 

Ειρήνη Βελισσαροπούλου 

 

 

ΑΔΑ: 6ΝΩΖΩΕΔ-ΠΟΛ


		2020-09-30T09:38:13+0300
	Athens




