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         ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΩ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν/. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

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’) 
προστίθενται εδάφια, ως εξής: «Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικών συμβούλων για 
την επικουρία των δημάρχων και των περιφερειαρχών για ορισμένο χρονικό διάστημα και με 
συγκεκριμένα αντικείμενα, οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό ή 
αποζημίωση, πλην των εξόδων εκτός έδρας κίνησης….».

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου, 
δεδομένου ότι η άμισθη ειδική σύμβουλος θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.

4.Τη θήτευση στη θέση της Εξουσιοδοτημένης Δημοτικής Συμβούλου Κοινωνικής Πολιτικής 
Δήμου Κω και την εκούσια εθελοντική διάθεση της εμπειρίας και των γνώσεών της σε θέματα 
πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής έως και σήμερα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτει στην κα Σταματία Κανταρζή του Μιχαήλ, καθήκοντα άμισθης Ειδικής Συμβούλου για 
την επικουρία του Δημάρχου, σε θέματα πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής, που άπτονται των 
εξειδικευμένων γνώσεων και της εμπειρίας της.

Η ως άνω άμισθη ειδική σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή 
δικαιοδοσία του Δημάρχου και συνεργάζεται όπου απαιτείται με τους Αντιδημάρχους, τους 
καθ’ ύλην αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και φορείς του δημοσίου.
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Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της έως την ανάκλησή της με νεότερη απόφαση 
Δημάρχου. 

Η παρούσα απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

 ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ  
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