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ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

 ΑΠΟΦΑΣΗ  2/2020
Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου  58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-06-2010), «Νέα    
    Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 το Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Ά 138/16.06.2011)
    σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος « Μπορεί να αναθέτει, χωρίς   
    αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη  
    του Δημοτικού Συμβουλίου»
3. Το γεγονός ότι οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι έχουν επιφορτισθεί με μεγάλους τομείς    
    αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ, τις διατάξεις του άρθρου του  
    άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
    Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
4. Τον οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου(ΦΕΚ 2636/3.10.2014)
5. Την ανάγκη κάλυψης όλων των τομέων των Υπηρεσιών του Δήμου και της εύρυθμης    
    λειτουργίας αυτών.
6. 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.

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

     Ορίζει τους κατωτέρους δημοτικούς συμβούλους, ως εντεταλμένους συμβούλους  με 
θητεία από 3/01/2020 μέχρι την λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου,και τους αναθέτει 
την εποπτεία και τον συντονισμό σε συγκεκριμένους τομείς λειτουργιών του Δήμου, ως 
ακολούθως:

• Τον κ. Χρυσικό Στυλιανό ως Εντεταλμένο Σύμβουλο για την συνεπικουρία στο έργο του 
Αντιδημάρχου «Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας» και ειδικότερα στα ζητήματα 
Αθλητισμού.
• Τον κ. Γεωργιάδη  Γεώργιο ως  Εντεταλμένο Σύμβουλο για την συνεπικουρία στο έργο 
του Δημάρχου για την λειτουργία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
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  Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων θα γίνεται πάντα 
σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο. Σε κάθε περίπτωση τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο 
εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρώνει ο Δήμαρχος , ενώ η άσκηση οποιασδήποτε 
από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών 
διοικητικών πράξεων στο γραφείο Δημάρχου.

  Οι ορισθέντες δεν δικαιούνται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

  Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του Δήμου και  στο πρόγραμμα 
Διαύγεια.

                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                            ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΛΑΧΟΣ
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