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Απόφαςθ Δθμάρχου 58 / 2018
Ο Διμαρχοσ Αργικζασ Καρδίτςασ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ –
Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» ΦΕΚ 87/τΑϋ/07-06-2012 όπωσ τροποποιικθκε
με τθ διάταξθ του άρκρου 6 του Ν.4071/2012.Τθν αρίκμ. 15150/15-042014 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκεντρωμζνθσ και
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ «Πρωτοβάκμιοι και Δευτεροβάκμιοι
Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ τθσ Χϊρασ με το Ν. 3852/2010 όπωσ
ιςχφει.
2. Το γεγονόσ ότι ο Διμοσ Αργικζασ εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του άρκρου 59,
παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομζνωσ μπορεί να οριςκοφν τζςςερισ (4)
Αντιδιμαρχοι.
3. Τισ διατάξεισ τθσ παρίπτ. ιϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 58 του Ν. 3852/2010
όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ
138/16-06-2011 τεφχοσ Αϋ).
4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 33 του Ν. 4483/2017
5. Τθν υπ' αρικμ. 43/30565/06.08.2014 εγκφκλιο του Υπουργείου
Εςωτερικϊν κεφάλαιο Ε’ παρ. 3 αναφορικά με τθ μεταβίβαςθ
αρμοδιότθτασ και ανάκεςθ υπογραφισ.
6. Τα αρίκμ. 18 & 25/2014 Αποφάςεισ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου
Καρδίτςασ.
7. Το από 19-08-2014 πρακτικό Ορκωμοςίασ Δθμοτικισ Αρχισ Διμου
Αργικζασ.
8. Τθν 831/30-03-2017 απόφαςθ δθμάρχου.
9. Τον Οργανιςμό Εςωτερικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου (ΦΕΚ 527/03-04-2015
Τεφχοσ Β’).
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Αποθαζίζοσμε
Ι. Ορίδοσκε Αληηδήκαρτο, ηολ Γεκοηηθό Σύκβοσιο ηες πιεηουεθίας θ.
Kαηζιάνη Γεώργιο ηοσ Βαζιλείοσ, με ανηιμιζθία, γηα ηο τροληθό δηάζηεκα από
01-03-2017 έφς 31-08-2019

Α. ΣΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ
ΑΡΓΙΘΕΑ

(η.θ Αλζερό, Αργηζέα, Θερηλό, Καρσά, Μεζοβούλη, Διιεληθά, Καιεθώκε,
Πεηρφηό) με αρμοδιότητες και εσθύνη:








υνεργαςίασ με τουσ Προζδρουσ τα μζλθ και τουσ Εκπροςώπουσ των
Σοπικών Κοινοτιτων για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων αποκομιδισ
απορριμμάτων, φδρευςθσ, φωτιςμοφ και κακαριςμοφ του οδικοφ
δικτφου.
 Ευκφνθ τθσ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ των δικτφων φδρευςθσ
κακϊσ και τθν εποπτεία των υπθρεςιϊν για τον ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ
των φρεατίων, υδρόμετρων, κλπ, Συντιρθςθ, εποπτεία και καλι
λειτουργία των παιδικϊν χαρϊν, Συντιρθςθ των κοιμθτθρίων,
 Ευκφνθ Οργάνωςθσ και ζλεγχο του τομζα κακαριότθτασ και
αποκομιδισ απορριμμάτων, ςυντιρθςθσ κοινοχριςτων χϊρων και
ςυντιρθςθσ του δικτφου αποχζτευςθσ
 Συντιρθςθ και λειτουργία του δθμοτικοφ θλεκτροφωτιςμοφ,
 Παρακολοφκθςθσ εξζλιξθσ των οδικϊν ζργων και των εργαςιϊν που
εκτελοφνται ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα
 Οργάνωςθσ και Εποπτεία του Γραφείου Κίνθςθσ οχθμάτων και
μθχανθμάτων ζργων Υπογραφι δελτίων κίνθςθσ εντόσ ζδρασ των
οχθμάτων τθσ υπθρεςίασ του Διμου και ςυντονιςμόσ τθσ κίνθςθσ των
οχθμάτων (απορριμματοφόρων και μθχανθμάτων ζργου) ςε
ςυνεννόθςθ με τουσ Τοπικοφσ Αντιδθμάρχουσ.
Μζριμνασ για τθν καλι κατάςταςθ και λειτουργία του εξοπλιςμοφ που
βρίςκεται ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα.
Τιρθςθ και εφαρμογι των κανονιςμϊν κακαριότθτασ, φδρευςθσ και
άρδευςθσ του διμου, ςτθν δθμοτικι Ενότθτα.
Εποπτείασ καταγραφισ και ελζγχου για τθ διαφφλαξθ των εντόσ του πρϊθν
δθμοτικϊν ςχολείων και λοιπϊν υλικϊν και περιουςιακϊν ςτοιχείων.
Ενθμζρωςθ και επίλυςθ κεμάτων των πολιτϊν ςε αιτιματα – αναφορζσ ςε
ςχζςθ με τα αντικείμενά του,
(για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του παρζχεται το αρ. κυκλ. ΚΗΤ-1891
Όχθμα του διμου με όριο μθνιαίων καυςίμων 100 lt)
Στθν άςκθςθ των άνω τοπικϊν αρμοδιοτιτων του κα επικουρείται από τον
δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ Ιωάννθ Κωφό του Κων/νου και Απόςτολο ζμπρο του
Ανδρζα, οι οποίοι ορίηονται εντεταλμζνοι ςφμβουλοι.
Β. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΚΑΘ’ ΤΛΗ Δ ΟΛΟ ΣΟ ΓΗΜΟ

1. Εποπτεία και ζλεγχοσ του ςυνόλου των αρμοδιοτιτων τθσ Οικονομικισ
Υπθρεςίασ, τθν εποπτεία και ευκφνθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν και ορίηει αυτόν να
ενεργεί
και
ωσ
Διατάκτθσ
ςχετικά
με
ανάλθψθ
υποχρεϊςεων ςε βάροσ των πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ του Διμου.
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2. Τθν υπογραφι όλων των ενταλμάτων πλθρωμισ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ, ςε
περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ του Δθμάρχου,
3. Τθν ειςιγθςθ των κεμάτων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και τθν εποπτεία για τθν
υλοποίθςθ των αποφάςεων.
4. Σθν κατάρτιςθ, ζλεγχο, τιρθςθ και εφαρμογι του προχπολογιςμοφ του διμου.
5. Χοριγθςθ βεβαιϊςεων: ΤΑΠ, μόνιμθσ κατοικίασ, εργαηομζνων ςτο εξωτερικό,
6. Ενθμζρωςθ και επίλυςθ κεμάτων των πολιτϊν ςε αιτιματα – αναφορζσ ςε
ςχζςθ με το αντικείμενό του,
7. Τθν υπογραφι όλων των ςχετικϊν εγγράφων που ςχετίηονται με τθν άςκθςθ
των παραπάνω κακ’ φλθ αρμοδιοτιτων,

ΙΙ. Ορίδοσκε Αληηδήκαρτο, ηολ Γεκοηηθό Σύκβοσιο ηες πιεηουεθίας θ.
Σουραλιά Νικόλαο ηοσ Παναγιώηη, με ανηιμιζθία, γηα ηο τροληθό δηάζηεκα
από 01-03-2018 έφς 31-08-2019:
Α. ΣΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ AN. ΑΡΓΙΘΕΑ
(η.θ Βιάζη, Πεηρίιο, Γροζάηο, Φοσληφηό, Λεοληίηο, Πεηροτώρη, Κοσκποσρηαλά
Σηεθαληάδα) με αρμοδιόηηηες και εσθύνη:



υνεργαςίασ με τουσ Προζδρουσ τα μζλθ και τουσ Εκπροςώπουσ των
Σοπικών Κοινοτιτων για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων αποκομιδισ
απορριμμάτων, φδρευςθσ, φωτιςμοφ και κακαριςμοφ του οδικοφ δικτφου.



Ευκφνθ τθσ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ των δικτφων φδρευςθσ
κακϊσ και τθν εποπτεία των υπθρεςιϊν για τον ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ
των φρεατίων, υδρόμετρων, κλπ, Συντιρθςθ, εποπτεία και καλι
λειτουργία των παιδικϊν χαρϊν, Συντιρθςθ των κοιμθτθρίων,
Ευκφνθ τθσ Οργάνωςθσ και ζλεγχο του τομζα κακαριότθτασ και
αποκομιδισ απορριμμάτων, ςυντιρθςθσ κοινοχριςτων χϊρων και
ςυντιρθςθσ του δικτφου αποχζτευςθσ
Συντιρθςθ και λειτουργία του δθμοτικοφ θλεκτροφωτιςμοφ,











Παρακολοφκθςθσ εξζλιξθσ των οδικϊν ζργων και των εργαςιϊν που
εκτελοφνται ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα



Οργάνωςθσ και Εποπτεία του Γραφείου Κίνθςθσ οχθμάτων και
μθχανθμάτων ζργων Υπογραφι δελτίων κίνθςθσ εντόσ ζδρασ των
οχθμάτων τθσ υπθρεςίασ του Διμου και ςυντονιςμόσ τθσ κίνθςθσ των
οχθμάτων (απορριμματοφόρων και μθχανθμάτων ζργου) ςε
ςυνεννόθςθ με τουσ Τοπικοφσ Αντιδθμάρχουσ.

Μζριμνασ για τθν καλι κατάςταςθ και λειτουργία του εξοπλιςμοφ που βρίςκεται ςτθ
Δθμοτικι Ενότθτα.
Τιρθςθ και εφαρμογι των κανονιςμϊν κακαριότθτασ, φδρευςθσ και άρδευςθσ του
διμου, ςτθν δθμοτικι Ενότθτα.
Εποπτείασ καταγραφισ και ελζγχου για τθ διαφφλαξθ των εντόσ του πρϊθν
δθμοτικϊν ςχολείων και λοιπϊν υλικϊν και περιουςιακϊν ςτοιχείων.
Ενθμζρωςθ και επίλυςθ κεμάτων των πολιτϊν ςε αιτιματα – αναφορζσ ςε ςχζςθ με
τα αντικείμενά του,
(για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του παρζχεται το αρ. κυκλ. ΚΗΥ-1899 Όχθμα του
διμου με όριο μθνιαίων καυςίμων 100 lt)

Β. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΚΑΘ’ ΤΛΗ Δ ΟΛΟ ΣΟ ΓΗΜΟ
Πολιτικισ Προςταςίασ.
Στθν άςκθςθ των άνω αρμοδιοτιτων του κα επικουρείται από τον δθμοτικό
ςφμβουλο Παναγιώτθ Ζιώγα του Ευςτακίου ο οποίοσ ορίηεται και εντεταλμζνοσ
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ςφμβουλοσ, με αρμοδιότθτα τθ λειτουργία τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ του
διμου.

ΙΙΙ. Ορίδοσκε Αληηδήκαρτο, ηολ Γεκοηηθό Σύκβοσιο ηες πιεηουεθίας θ.
Σσιάκαλο Ιωάννη ηοσ Κωνζηανηίνοσ, με ανηιμιζθία, γηα ηο τροληθό
δηάζηεκα από 01-04-2018 έφς 31-08-2019:
Α. ΣΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ AΥΕΛΩΟΤ
(η.θ Βραγθηαλά, Μάραζος, Αργύρη, Καηαθύιιη) με αρμοδιόηηηες και εσθύνη:



Συνεργαςίασ με τουσ Προζδρουσ τα μζλθ και τουσ Εκπροςϊπουσ των Τοπικϊν
Κοινοτιτων για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων αποκομιδισ απορριμμάτων,
φδρευςθσ, φωτιςμοφ και κακαριςμοφ του οδικοφ δικτφου.



Ευκφνθ τθσ υντιρθςθσ και λειτουργία των δικτφων φδρευςθσ κακϊσ
και τθν εποπτεία των υπθρεςιϊν για τον ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ των
φρεατίων, υδρόμετρων, κλπ, Συντιρθςθ, εποπτεία και καλι λειτουργία
των παιδικϊν χαρϊν, Συντιρθςθ των κοιμθτθρίων,
Ευκφνθ τθσ Οργάνωςθσ και ζλεγχο του τομζα κακαριότθτασ και
αποκομιδισ απορριμμάτων, ςυντιρθςθσ κοινοχριςτων χϊρων και
ςυντιρθςθσ του δικτφου αποχζτευςθσ
Συντιρθςθσ και λειτουργίασ του δθμοτικοφ θλεκτροφωτιςμοφ,











Παρακολοφκθςθσ εξζλιξθσ των οδικϊν ζργων και των εργαςιϊν που
εκτελοφνται ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα



Οργάνωςθσ και Εποπτεία του Γραφείου Κίνθςθσ οχθμάτων και
μθχανθμάτων ζργων Υπογραφι δελτίων κίνθςθσ εντόσ ζδρασ των
οχθμάτων τθσ υπθρεςίασ του Διμου και ςυντονιςμόσ τθσ κίνθςθσ των
οχθμάτων (απορριμματοφόρων και μθχανθμάτων ζργου) ςε
ςυνεννόθςθ με τουσ Τοπικοφσ Αντιδθμάρχουσ.

Μζριμνασ για τθν καλι κατάςταςθ και λειτουργία του εξοπλιςμοφ που βρίςκεται ςτθ
Δθμοτικι Ενότθτα.
Τιρθςθ και εφαρμογι των κανονιςμϊν κακαριότθτασ, φδρευςθσ και άρδευςθσ του
διμου, ςτθν δθμοτικι Ενότθτα.
Εποπτείασ καταγραφισ και ελζγχου για τθ διαφφλαξθ των εντόσ του πρϊθν
δθμοτικϊν ςχολείων και λοιπϊν υλικϊν και περιουςιακϊν ςτοιχείων.
Ενθμζρωςθ και επίλυςθ κεμάτων των πολιτϊν ςε αιτιματα – αναφορζσ ςε ςχζςθ με
τα αντικείμενά του,
(για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του παρζχεται το αρ. κυκλ. ΚΗΥ-1875 Όχθμα του
διμου με όριο μθνιαίασ κατανάλωςθσ καυςίμων 100 lt)

Β. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΚΑΘ’ ΤΛΗ Δ ΟΛΟ ΣΟ ΓΗΜΟ
1. Γεωργικοφ ςχεδιαςμοφ και υποδομϊν,
2. Κτθνοτροφικοφ ςχεδιαςμοφ και υποδομϊν,
3. Μεταφορϊν και ειδικότερα αδειοδοτιςεισ ςχετικά με τον τομζα των
μεταφορϊν και ςυγκοινωνιϊν,
4. Μζριμνα για και λιψθ μζτρων προςταςίασ και αναβάκμιςθσ τθσ αιςκθτικισ
των Τοπικϊν Κοινοτιτων και οικιςμϊν,
5. Περιβάλλοντοσ και ειδικότερα: 1.1 Προςταςία και αναβάκμιςθ του
περιβάλλοντοσ ςτθν περιοχι του Διμου, 1.2 Εφαρμογι των ρυκμίςεων για
τισ προςτατευόμενεσ περιοχζσ, 1.3 Αποκατάςταςθ ανενεργϊν (ΧΑΔΑ), 1.4
Τθν περιβαλλοντικά ορκι λειτουργία των πάςθσ φφςεωσ επιχειριςεων, 1.5
Κακοριςμό χϊρων νζων κοιμθτθρίων, 1.6 Παροχι γνϊμθσ για κακοριςμό
Βιομθχανικϊν, Βιοτεχνικϊν και Επιχειρθςιακϊν Περιοχϊν και των
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων τουσ,
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6. Ενθμζρωςθ και επίλυςθ κεμάτων των πολιτϊν ςε αιτιματα – αναφορζσ ςε
ςχζςθ με το αντικείμενό του,
Στθν άςκθςθ των άνω αρμοδιοτιτων του κα επικουρείται από τον δθμοτικό
ςφμβουλο Παναγιώτθ Ζιώγα του Ευςτακίου ο οποίοσ ορίηεται και εντεταλμζνοσ
ςφμβουλοσ, με αρμοδιότθτα τθ λειτουργία τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ του
διμου.

IV. Ορίδοσκε Αληηδήκαρτο, ηολ Γεκοηηθό Σύκβοσιο ηες πιεηουεθίας θ.
Παλαμά Γεώργιο ηοσ Δσαγγέλοσ, τωρίς ανηιμιζθία, ύζηερα από ηη ζτεηική
ηοσ δήλωζη γηα ηο τροληθό δηάζηεκα από 01-04-2018 έφς 31-08-2019

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΚΑΘ’ ΤΛΗ Δ ΟΛΟ ΣΟ ΓΗΜΟ
1. Εποπτεία, ζλεγχο, παρακολοφκθςθ και οργάνωςθ τθσ διαδικαςίασ
προμθκειών του διμου.
2. Εποπτεία και ζλεγχο τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ και ειδικότερα:
 Μελετϊν και τεχνικϊν ζργων, Εγκαταςτάςεων, Κυκλοφοριακοφ ςχεδιαςμοφ
και ςιμανςθσ, Υπογραφι μετακίνθςθσ εντόσ και εκτόσ ζδρασ των Μθχανικϊν
και υπαλλιλων τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ του Διμου,
3. Εποπτεία τθσ καταςκευισ, ςυντιρθςθσ των δθμοτικϊν δρόμων, Συντιρθςθ
των αγροτικϊν δρόμων,
4. Χοριγθςθ αδειϊν καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, εμπορίου,
λαϊκϊν αγορϊν,
5. Εφρυκμθ λειτουργία των Σχολικϊν μονάδων και του ΝΠΔΔ Σχολικι Επιτροπι
τθσ οποίασ προΐςταται.
6. Ενθμζρωςθ και επίλυςθ κεμάτων των πολιτϊν ςε αιτιματα – αναφορζσ ςε
ςχζςθ με το αντικείμενό του,
7. Τθν υπογραφι όλων των ςχετικϊν εγγράφων που ςχετίηονται με τθν άςκθςθ
των παραπάνω κακ’ φλθ αρμοδιοτιτων,
8. Τθ ςυνεργαςία με τουσ Προζδρουσ τα Μζλθ και τουσ Εκπροςϊπουσ των
Τοπικϊν Κοινοτιτων όλου του Διμου για κζματα των παραπάνω κακ’ φλθ
αρμοδιοτιτων του,



Όταν ο διμαρχοσ απουςιάηει ι κωλφεται, τα κακικοντά τθσ ορίηεται να
αςκεί ο Αντιδιμαρχοσ κ. Γεώργιοσ Κατςιάνθσ του Βαςιλείου, που
αναπλθρϊνει τον Διμαρχο, και όταν αυτόσ απουςιάηει ι κωλφεται τα
κακικοντα του Δθμάρχου κα αςκοφνται κατά ςειρά από τον Αντιδθμάρχουσ
κ. Γεώργιο Παλαμά του Ευαγγζλου και Ιωάννθ Σςιάκαλο του Κων/νου.



Όταν απουςιάηουν ι κωλφονται οι Αντιδιμαρχοι, οι αρμοδιότθτζσ τουσ
αςκοφνται από τον Διμαρχο.

Β. ΒΟΗΘΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΤ-ΕΝΣΕΛΣΑΜΕΝΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
α. Ορίηουμε εντεταλμζνο ςφμβουλο, τον Δθμοτικό Σφμβουλο τθσ πλειοψθφίασ κ. Καραγιώργο
Ακανάςιο του Γεωργίου, χωρίσ αντιμιςκία, για το χρονικό διάςτθμα από 01-04-2018 ζωσ 3108-2019.

ΑΔΑ: ΩΥΟ0ΩΨ3-ΥΣΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΚΑΘ’ ΤΛΗΝ Ε ΟΛΟ ΣΟ ΔΗΜΟ
1. Ανάπτυξθ και παρακολοφκθςθ τθσ Μθχανοργάνωςθσ όλων των υπθρεςιϊν
του Διμου, των Συςτθμάτων Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν,
νζων τεχνολογιϊν, καινοτομιϊν και των ηθτθμάτων Ηλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ και Διαφάνειασ,
2. Τθν εποπτεία και ευκφνθ για το ςυντονιςμό των κεμάτων Διαφάνειασ και
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, υποχρεϊςεων που προκφπτουν από το πρόγραμμα
«Διαφγεια), Πλθροφορικισ

3. Εποπτεία και ζλεγχο τθσ Υπθρεςίασ Προγραμματιςμοφ Οργάνωςθσ και
Πλθροφορικισ,
4. Εποπτεία οργάνωςθ και ζλεγχο του πολιτιςτικοφ τομζα και των πολιτιςτικϊν
δραςτθριοτιτων.
5. Συνεργαςία με Σωματεία και Συλλόγουσ που ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτο Διμο,
προσ το ςκοπό τθσ επιλεξιμότθτασ των προγραμμάτων δράςθσ τουσ που
επιχορθγοφνται από τον Διμο,
6. Εποπτεία των διαδικαςιϊν, ςυνεργαςιϊν, δράςεων, κλπ ςχετικά με τον
τουριςμό και τθν προβολι του διμου,
7. Εποπτεία, ζλεγχο και παρακολοφκθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αναπτυξιακϊν προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΣΕΣ),
8. Εποπτεία των διαδικαςιϊν, ςυνεργαςιϊν, δράςεων, κλπ ςχετικά με τθ
ςυμμετοχι του Διμου ςε δίκτυα με Περιφζρειεσ, Οργανιςμοφσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,, κακϊσ και άλλουσ φορείσ τθσ Ελλάδασ και του
εξωτερικοφ,
9. Εποπτεία των διαδικαςιϊν, ςυνεργαςιϊν και δράςεων που ςχετίηονται με το
Σφμφωνο των Δθμάρχων
10. Εποπτεία και ζλεγχο του τουριςτικοφ ςχεδιαςμοφ και υποδομϊν,
11. Τθ ςυνεργαςία με τουσ Προζδρουσ τα Μζλθ και τουσ Εκπροςϊπουσ των
Τοπικϊν Κοινοτιτων όλου του Διμου για κζματα των παραπάνω κακ’ φλθ
αρμοδιοτιτων του,
12. Ενθμζρωςθ και επίλυςθ κεμάτων των πολιτϊν ςε αιτιματα – αναφορζσ ςε
ςχζςθ με το αντικείμενό του,
13. Τθν υπογραφι όλων των ςχετικϊν εγγράφων που ςχετίηονται με τθν άςκθςθ
των παραπάνω κακ’ φλθ αρμοδιοτιτων,
β. Ορίηουμε ειδικό εντεταλμζνο δθμοτικι ςφμβουλο (χωρίσ αμοιβι) από 0104- 2018 ζωσ ανακλιςεωσ τθσ παροφςθσ τθ δθμοτικό ςφμβουλο τθσ
πλειοψθφίασ κ. Σουραλιά Ζαχαροφλα του Θεοδώρου ςτουσ εξισ τομείσ:
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΚΑΘ’ ΤΛΗΝ Ε ΟΛΟ ΣΟ ΔΗΜΟ




Κοινωνικζσ δομζσ και ανάπτυξθ τουσ για τθν προςταςία των δθμοτϊν
Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν (Υγείασ, Πρόνοιασ, κλπ), Ευπακϊν ομάδων
πλθκυςμοφ, κοινωνικϊν δομϊν και προςταςίασ κατά τθσ φτϊχειασ.
Ανάπτυξθσ ακλθτιςμοφ και εκελοντιςμοφ,

Η άςκθςθ των αρμοδιοτιτων των εντεταλμζνων ςυμβοφλων κα γίνεται ςε
ςυνεννόθςθ με τθ Διμαρχο και τουσ κακ’ φλθ αρμόδιουσ αντιδθμάρχουσ για τα
κζματα αρμοδιότθτάσ τουσ
Σε κάκε περίπτωςθ θ άςκθςθ οποιαςδιποτε από τισ άνω αναφερόμενεσ
αρμοδιότθτεσ προχποκζτει τθν κοινοποίθςθ των ςχετικϊν διοικθτικϊν πράξεων ςτο
γραφείο Δθμάρχου.
Στθν περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ οποιουδιποτε των ανωτζρω
ςυμβοφλων, τισ αρμοδιότθτζσ του αςκεί ο Διμαρχοσ.

ΑΔΑ: ΩΥΟ0ΩΨ3-ΥΣΝ
Η παροφςα να δθμοςιευτεί μία φορά ςε μία θμεριςια εφθμερίδα του νομοφ
και να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.

Ο ΔιμαρχοσΑργικζασ

Λάμπροσ Σςιβόλασ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Ενδιαφερόμενουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ
2. Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θεςςαλίασ
3. Σμιμα Διοικθτικών Τπθρεςιών και Οικονομικών
Τπθρεςιών
4. Σμιμα Σεχνικών Τπθρεςιών και Περιβάλλοντοσ
5. Σμιμα ΚΕΠ

