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ΑΠΟΦΑΣΗ 699/2019
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» αναφορικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου
2. Την υπ’ αριθμ. 8/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Πρέβεζας με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των αρχικών
καθώς και των επαναληπτικών δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου
2019 και της 2ας Ιουνίου 2019 και ανακηρύχθηκαν οι επιτυχόντες και
επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του
Δήμου Πρέβεζας
3. Το από 26/8/2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας της Δημοτικής Αρχής
4. Την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του γραφείου Δημάρχου του
Δήμου Πρέβεζας
5. Την πολυετή εμπειρία, προϋπηρεσία και προσφορά του κ. Αρβανίτη
Περικλή στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου καθώς η παροχή υπηρεσιών
του ανωτέρω θα γίνει χωρίς αμοιβή και χωρίς την καταβολή σε αυτόν
οποιασδήποτε παροχής εκ μέρους του Δήμου, είτε ως ανταλλάγματος
για την παροχή υπηρεσιών, είτε για την κάλυψη δαπάνης
περιλαμβανομένων των οδοιπορικών εξόδων του ανωτέρω.
Αποφασίζουμε
Α. Ορίζουμε τον κ. Αρβανίτη Περικλή του Μιλτιάδη ως Ειδικό Σύμβουλο,
(χωρίς αμοιβή) ο οποίος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή
δομή του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου Πρέβεζας.
Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ειδικού συμβούλου γίνεται σε συνεργασία
με το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τις Διοικήσεις των Νομικών Προσώπων
του Δήμου, τον Γενικό Γραμματέα και τους Νομικούς συμβούλους του Δήμου
και των ειδικών συμβούλων και συνεργατών του γραφείου Δημάρχου.
Β. Έργο του ως άνω Ειδικού συμβούλου, προς το Δήμαρχο και τη Δημοτική
αρχή, είναι να:
 Εισηγείται τεκμηριωμένες προτάσεις σε θέματα του γραφείου κινήσεως,
όπως πρόγραμμα οδηγών, χειριστών και εργατών.
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Παρέχει συμβουλές σε συνεργασία με τους αρμόδιους μηχανικούς
καθώς και με τις επιτροπές για την σωστή και ταχεία αποκατάσταση
των βλαβών των οχημάτων-μηχανημάτων στα συμβαλλόμενα
συνεργεία.
Σχεδιάζει και προτείνει ενέργειες για την σωστή κτιριακή υποδομή και
την συνολική αναβάθμιση του εργοταξίου, και επιβλέπει όλα τα
πρωτόκολλα ασφάλειά τους.
Μεριμνά για την σωστή λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης
απορριμμάτων καθώς και την συντήρηση - πλύσιμο οχημάτων.


Γ. Η παραπάνω περιγραφή του έργου είναι ενδεικτική χωρίς να αποκλείονται
άλλες προτάσεις, ενέργειες και δράσεις τις οποίες ο ως άνω Ειδικός
σύμβουλος μπορεί να προτείνει προς το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή. Σε
περίπτωση απουσίας ή άλλης αδυναμίας ή κωλύματος άσκησης του
προαναφερόμενου έργου, από τον ως άνω Ειδικό σύμβουλο, αυτό ασκείται
αυτοδίκαια από το Δήμαρχο.
Δ. Η άσκηση των καθηκόντων του ως άνω Ειδικού συμβούλου είναι χωρίς
αμοιβή ή άλλη αποζημίωση και ως εκ τούτου από την εφαρμογή της
παρούσας απόφασης δεν προκύπτει καμία δαπάνη εις βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου.
E. Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και έως της ανάκλησης της.
Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας
Νικόλαος Γεωργάκος

