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ΘΕΜΑ:   «Ορισμός άμισθου ειδικού συμβούλου » 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.-Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

& της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης «Αρμοδιότητες του Δημάρχου». 

2.-Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 11 του ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των 

ΟΤΑ ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες προστίθενται εδάφια 

στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 45 του ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138
Α
΄), ως εξής: «Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων 

ειδικών συμβούλων για την επικουρία των δημάρχων και των περιφερειαρχών για ορισμένο διάστημα και με 

συγκεκριμένα αντικείμενα, οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό ή αποζημίωση, πλην των 

εξόδων εκτός έδρας κίνησης. 

 Οι ειδικοί σύμβουλοι του προηγούμενου εδαφίου είναι επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου ή 

κατέχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, υποστηρίζουν στο αντικείμενό τους τα 

διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες και προσλαμβάνονται με απόφαση του Δημάρχου ή του 

Περιφερειάρχη. Στην απόφαση εξειδικεύεται το συγκεκριμένο αντικείμενο που αναλαμβάνει ο ειδικός σύμβουλος, η 

ιδιότητά του και το χρονικό διάστημα ανάθεσης των καθηκόντων. Ο αριθμός των άμισθων ειδικών συμβούλων δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) ανά Δήμαρχο, δύο (2) ανά Περιφερειάρχη και έναν (1) για κάθε 

Αντιπεριφερειάρχη». 

3.-Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων (ΦΕΚ 499/Β΄/28.02.2014) όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

4.- Το βιογραφικό σημείωμα και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του Κτηνιάτρου κ. Δημητρίου Τράκα. 

5.-Την δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων και της εκούσιας εθελοντικής διάθεσης για προσφορά του κ. Τράκα. 

6.-Την ανάγκη ορισμού ειδικού συμβούλου με αντικείμενο ζητήματα προστασίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

7.-Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Κορινθίων. 

                                                                        

Αποφασίζει 

 

    Αναθέτουμε  στον Κτηνίατρο κ. Δημήτριο Τράκα του Νικολάου καθήκοντα άμισθου ειδικού συμβούλου για την 

επικουρία του Δημάρχου κατά  την άσκηση των καθηκόντων του. Ειδικότερα ο ανωτέρω θα παρέχει 

συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ζητήματα προστασίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς 

συμβουλευτικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει 

εξειδικευμένες γνώμες στο συγκεκριμένο θέμα και θα συνεργάζεται με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τους καθ’ 

ύλην υπηρεσιακούς παράγοντες  του Δήμου. 

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

Δημάρχου. 

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δεν γεννά υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους 

εργασιακή σχέση του οριζόμενου συμβούλου με τον Δήμο.  

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και έως την ανάκλησή της. Ο ανωτέρω ορισθείς άμισθος ειδικός 

σύμβουλος δεν δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.  

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Αρ. Πρωτ. 4550/15/02/2021

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



                                                                                          

                                                                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  

 

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  

-κ. Τράκας Δημήτριος  

Οδός Καρ. Δημητρίου 125 & Π. Ράλλη 324-Νίκαια  

e-mail : dtrakas.vet@gmail.com  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

-Αντιδήμαρχο κ. Καρασάββα 

-Γεν. Γραμματέα κ. Σπηλιόπουλο  

-Πρ/νη Γεν. Δ/νσης κ. Ξύδη   

-Πρ/νη Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης κ. Χριστοπούλου  

-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  

-ΔΔΥ- ΤΠΔΙ 

-ΔΔΥ-ΤΔΑΠ 

-ΔΔΥ-ΤΑΟ 

-ΔΤΥΠ-ΤΤΠΕ (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα Δ. Κορινθίων) 

-Γραφείο Τύπου  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  

Γραφείο Δημάρχου  
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