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    ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

        Έχοντας υπόψη :

1.Tις  διατάξεις  του  άρθρου 88   του   Ν. 3463/06  (ΦΕΚ 114 Α΄/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων  και  

Κοινοτήτων».    

2.Τις  διατάξεις  του  άρθρου 58  του  Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/07.06.2010)    «Νέα  Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης  και  της   Αποκεντρωμένης      Διοίκησης   –  Πρόγραμμα   Καλλικράτης»   όπως   τροποποιήθηκε  -  

συμπληρώθηκε  με το Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138 Α΄/16.06.2011).

3.Την ανάγκη μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Εντεταλμένους  Δημοτικούς Συμβούλους για την αρτιότερη 

οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

4.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 

Δήμου. 

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 207 Β΄/17.02.2005)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Ορίζουμε την Ασημακοπούλου Αικατερίνη ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο σε θέματα που αφορούν στην 

Προστασία Περιβάλλοντος.  

Αναθέτουμε στην οριζόμενη χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας της Δομής του 

Δημοτικού Λαχανόκηπου και του Προγράμματος Οικιακής Κομποστοποίησης.

Εξουσιοδοτούμε την προαναφερόμενη Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου , 

των σχετικών  με τις αρμοδιότητες εγγράφων.

Β) Ορίζουμε τον Μπέλλο Χαράλαμπο ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα που αφορούν στο 

Ανεξάρτητο Γραφείο  Προληπτικής Ιατρικής.

Αναθέτουμε στον οριζόμενο χωρίς αμοιβή, το συντονισμό και την εποπτεία των Δημοτικών Ιατρείων.

Εξουσιοδοτούμε τον αναφερόμενο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου, των 

σχετικών με τις αρμοδιότητες εγγράφων.

Γ) Ορίζουμε τον Παναγόπουλο Ιωάννη ως Εντεταλμένο Σύμβουλο σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση των 

αδέσποτων ζώων του Δήμου μας.

Αναθέτουμε στον οριζόμενο χωρίς αμοιβή την εποπτεία και τον συντονισμό του προγράμματος διαχείρισης  

αδέσποτων ζώων που παρακολουθείται από την 5μελή επιτροπή στο πλαίσιο του Νόμου 4039/2012.
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Εξουσιοδοτούμε τον αναφερόμενο να υπογράφει τα προβλεπόμενα από την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία και 

τους εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες λειτουργίας του Δήμου, έγγραφα που είναι απαραίτητα για την 

ορθή, σύννομη και αποτελεσματική λειτουργία των ανωτέρω δράσεων.

      

       Η παρούσα απόφαση  ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη Απόφαση  και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα   

       και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                              Η Δήμαρχος

                                                                                                                        Μαρία Ανδρούτσου
Εσωτερική Διανομή                                                      

           1.Γραφείο Γενικού Γραμματέα
           2. Αντιδήμαρχοι
           3.Δ/νσεις και   Ανεξάρτητα Τμήματα - Γραφεία του Δήμου
           4. Οριζόμενοι  Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι     
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