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ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου για την εποπτεία του προγράμματος 

διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πετρούπολης»

 ΑΠΟΦΑΣΗ   866  /2020
Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Την περίπτωση ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2019 τ. Α΄), όπως
προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.6.2011 τ. Α΄), σύμφωνα
με την οποία “Μπορεί ο Δήμαρχος να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό
συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου”.
2. Την απόφαση 536/2019 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ανακήρυξη συνδυασμών και
Δημοτικών  Συμβούλων),  καθώς  και  τα  από  25.8.2019,  30.8.2019  και  16.10.2019  πρακτικά
ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής.
4.  Το γεγονός ότι οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι έχουν επιφορτισθεί με  πολλές  αρμοδιότητες,  οι
οποίες απορρέουν από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (ΦΕΚ 2636/3.10.2014), σε εφαρμογή του άρθρου 75
του Ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-06-
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
5. Την ανάγκη να υπάρξει συντονισμένη και ταχύτερη προώθηση των δημοτικών θεμάτων, σε
συνδυασμό με την επιθυμία μας να προβούμε σε καταμερισμό των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής
Αρχής.
6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 

                                                            
                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

    Την ανάθεση της εποπτείας σε συγκεκριμένο τομέα του Δήμου Πετρούπολης, με
σκοπό τη συντονισμένη και ταχύτερη προώθηση δημοτικών θεμάτων, ως ακολούθως:   
Α. Ορίζει ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο, χωρίς αμοιβή, την κα Σταυρούλα Αγγελοπούλου,
από τις 19.10.2020 μέχρι  τη λήξη της δημοτικής περιόδου,  για  την εποπτεία και  την ευθύνη
λειτουργίας του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, επικουρώντας το
έργο του Αντιδημάρχου, κ. Φώτη Χριστόπουλου. 
Β.  Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου θα γίνεται πάντα σε
συνεννόηση  με  τον  Δήμαρχο.  Σε  περίπτωση  απουσίας,  κωλύματος  ή  άλλης  αδυναμίας  της
ανωτέρω Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος ή ο καθ’ ύλην
Αντιδήμαρχος. 
Γ.  Η  παρούσα  απόφαση  να  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  και  στο  πρόγραμμα
“ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

                                                              Ο    ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                        ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΛΑΧΟΣ
 Εσωτερική Διανομή:
1.Αρμόδιες  Διευθύνσεις 
2. Αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι
3. Ενδιαφερόμενη

ΑΔΑ: 96ΜΥΩΞΣ-ΨΘΕ
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