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ΘΕΜΑ: «Ορισμός άμισθου συμβούλου Δημάρχου»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07.06.2010 )”Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης”
περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την ανάγκη για την σχετική επικουρία του Δημάρχου.
3. Την δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων και των διεθνών σχέσεων της κ. Δανάλη Αποστολοπούλου Καλλιρόης για θέματα σχετικά με τις επετειακές εκδηλώσεις του Δήμου
Σπάρτης για τον εορτασμό των 2500 χρόνων από την μάχη των Θερμοπυλών καθώς και της
εκούσιας εθελοντικής διάθεσής της για προσφορά.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου, δεδομένου ότι η άμισθη σύμβουλος θα εκτελέσει το έργο της
χωρίς αποζημίωση.
Αποφασίζει
Αναθέτει στην κ. Δανάλη - Αποστολοπούλου Καλλιρόη καθήκοντα άμισθου συμβούλου για την
επικουρία του Δημάρχου Σπάρτης, στα πλαίσια των επετειακών εκδηλώσεων για τον εορτασμό
των 2500 χρόνων από τη Μάχη των Θερμοπυλών.
Ειδικότερα, η κ. Δανάλη - Αποστολοπούλου Καλλιρόη, η οποία θα φέρει τον διακριτικό τίτλο της
Επίτιμης Πρέσβειρας της Πόλης της Σπάρτης, θα διερευνά δυνατότητες συνεργασίας και
διοργάνωσης εκδηλώσεων με διακεκριμένες προσωπικότητες και εταιρείες, με σκοπό την
ανάδειξη του ονόματος της πόλης της Σπάρτης, της πολιτιστικής της κληρονομιάς και της ιστορίας
της, στα πλαίσια των εορτασμών των 2500 χρόνων από τη Μάχη των Θερμοπυλών και της
ηρωικής θυσίας του βασιλιά Λεωνίδα και των 300 Σπαρτιατών.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και το τέλος της θητείας του Δημάρχου, πλην της τροποποίησής της ή της
ανάκλησής της, χωρίς η ορισθείσα να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων
αυτών.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου καθώς επίσης και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Ο Δήμαρχος Σπάρτης
Πέτρος Γ. Δούκας

