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ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2019
Ο
Δήμαρχοσ αλαμίνοσ
Έχοντας υπόψη :
1. Σισ διατάξεισ των άρθρων 1 παρ.5.2 περ.5, 2 και 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική τησ
Αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμένησ Διοίκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικράτησ» (Α΄87).
2. Σισ διατάξεισ τησ παρ. 3 του αρ. 44 του Ν.3979/2011.
3. Σισ διατάξεισ του άρθρου 88 του Ν.3463/2007 «Κύρωςη του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(Υ.Ε.Κ.114/τ.Α΄/8-06-2006).
4. Σισ υπηρεςιακέσ μασ ανάγκεσ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε τον οφρά πυρίδωνα του Κωνςταντίνου εντεταλμένο παρά τω Δημάρχω ∆ημοτικό
ύμβουλο (χωρίσ αμοιβή) εκχωρώντασ του την εκτέλεςη αρμοδιοτήτων ωσ ακολούθωσ:
 υντονιςμόσ των υπηρεςιών του Δήμου, ώςτε να εξαςφαλίζεται η αποτελεςματικότητα ςτην
επίτευξη των ςτόχων και των προγραμμάτων που τίθενται κάθε φορά από την δημοτική αρχή.
 Μέριμνα για την επεξεργαςία από τισ αρμόδιεσ υπηρεςίεσ των θεμάτων που είναι προσ
ςυζήτηςη ενώπιον του Δημοτικού υμβουλίου, τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ, τησ Επιτροπήσ
Ποιότητασ Ζωήσ και τησ Εκτελεςτικήσ Επιτροπήσ, ςύμφωνα με την ημερήςια διάταξη ή όςων
έχουν ήδη ςυζητηθεί, καθώσ και υποςτήριξη ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόςον κρίνεται
απαραίτητο από τον Πρόεδρό τουσ.
 Παρακολούθηςη τησ διαδικαςίασ εφαρμογήσ των αποφάςεων του Δημοτικού υμβουλίου, τησ
Οικονομικήσ Επιτροπήσ, τησ Επιτροπήσ Ποιότητασ Ζωήσ και τησ Εκτελεςτικήσ Επιτροπήσ από
τισ αρμόδιεσ υπηρεςίεσ του Δήμου.
 Δυνατότητα να ςυγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωςη υντονιςτικά υμβούλια ςτα οποία θα
μετέχουν με εκπροςώπουσ τουσ, το ςύνολο ή μέροσ (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά
αντικείμενα) των υπηρεςιών του Δήμου.
 Παρακολούθηςη των δραςτηριοτήτων των Νομικών Προςώπων και ςυνεργαςία με τισ
διοικήςεισ τουσ, ώςτε να εξαςφαλίζεται η εναρμόνιςη των αποτελεςμάτων από την
δραςτηριοποίηςη τουσ προσ τουσ ςτόχουσ του Δήμου.
Η άςκηςη των αρμοδιοτήτων του εντεταλμένου υμβούλου θα γίνεται πάντοτε ςε ςυνεννόηςη με το
∆ήμαρχο.
Η απόφαςη αυτή να δημοςιευθεί μία φορά ςε μία ημερήςια εφημερίδα του Νομού ή ςε μία
εβδομαδιαία εφημερίδα τησ Πρωτεύουςασ του Νομού και να αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα του Δήμου
μασ καθώσ και ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ».
Ο
Δήμαρχοσ αλαμίνοσ

Γιώργοσ Θ. Παναγόπουλοσ

