
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αλεξανδρούπολη 19-8-2020 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ               Αριθ. πρωτ. 24795 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306 

Ταχ. Κωδ. : 681 32 Αλεξανδρούπολη 

Τηλέφωνο: 2551064100 

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Άμισθου Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η     Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ  

Με αριθμό 1049 

Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς  Αλεξανδρούπολης 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης & της 

αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης). 

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 11 του Ν. 4674/2020 ‘’Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις’’(ΦΕΚ 53/Α΄/11.3.2020 ). 

3. Την ανάγκη για την επικουρία του Δημάρχου με συμβουλευτική υποστήριξη σε τεχνικά 

θέματα διαχείρισης του στόλου οχημάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των νομικών του 

προσώπων. 

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

για προσφοράς στον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης  του κ. Ιωάννη Παπαβλασακούδη του 

Παναγιώτη Απόστρατου Τεχνικού Αξκου του Σ.Ξ (Αρχιτεχνίτου Τ.Θ) 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Δήμου , δεδομένου ότι ο ειδικός σύμβουλος θα είναι άμισθος.  

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Αναθέτουμε στον κ. Ιωάννη Παπαβλασακούδη του Παναγιώτη Απόστρατου Τεχνικού Αξκου 

του Σ.Ξ (Αρχιτεχνίτου Τ.Θ), καθήκοντα άμισθου ειδικού συμβούλου για την επικουρία του 

Δημάρχου Αλεξανδρούπολης  με συμβουλευτική υποστήριξη σε τεχνικά θέματα διαχείρισης 
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του στόλου οχημάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των νομικών του προσώπων κατά 

την άσκηση των καθηκόντων του.  

Ειδικότερα ο ανωτέρω ειδικός σύμβουλος θα παρέχει αμισθί υπηρεσίες για: 

➢ Την απογραφή κάθε είδους οχημάτων του Δήμου σε χρήση η σε αχρησία (Οχήματα - 

μηχανήματα έργου, Λεωφορεία, επιβατικά, δίκυκλα, σάρωθρα, κλαδευτήρια κ.α.) 

➢ Την δημιουργία ψηφιακού μητρώου οχημάτων ανά υπηρεσία. 

➢ Την παραμετροποίηση για κάθε όχημα (Ιστορικό, περιγραφή κατάστασης αναλυτικά, 

συντηρήσεις, βλάβες, επισκευές, προβλέψεις, ασφάλιση, τέλη κυκλοφορίας) 

➢ Την ενημέρωση και εισηγήσεις προς αιρετούς και υπηρεσιακούς (κατόπιν ερευνών αγοράς) 

για μείωση  κόστους συντηρήσεων, επισκευών και ανταλλακτικών για την εξοικονόμηση 

χρημάτων . 

Ο ανωτέρω θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες 

οποιασδήποτε μορφής.  

Η παρούσα ισχύει από  1/9/2020 έως 31/08/2021 , πλην της τροποποίησης της ή της 

ανάκλησης της, χωρίς ο ορισθείς να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων αυτών.  

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στον ορισθέντα και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα  Διαύγεια.  

 

 

             Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                              ΙΩΑΝΝΗΣ  ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 
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