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ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2015
-ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Έχοντες υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/Α΄/2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
3. Την
με
αριθμ.284/51430/08-09-2014
Αντιδημάρχων.

Απόφαση

Δημάρχου,

ορισμού

4. Τη με αριθ.295/51947/10.9.2014 Απόφαση Δημάρχου, προσδιορισμού
αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων και εκχώρησης δικαιώματος υπογραφής.
5. Τη με αριθμ.πρωτ.271/60136/01-10-2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει με την με αριθμ 193/39134/08-07-2014 Απόφαση Δήμαρχου, παροχής
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου».
6. Τη με αριθ.πρωτ.313/52132/11.9.2014
Απόφαση Δημάρχου ορισμού
εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
την αριθ.436/70651/8.12.2014 όμοια Απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε τις παραπάνω αναφερόμενες στις παραγρ. 4 και 6 αποφάσεις μας
και ορίζουμε Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες
και δικαίωμα υπογραφής, ως εξής:
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1. στο Δημοτικό Σύμβουλο Δημόπουλο Δημήτριο του Γεωργίου, Πολιτικό
Μηχανικό,


την εποπτεία και τον συντονισμό των τομέων Ηλεκτροφωτισμού και
Κυκλοφοριακών θεμάτων.
A)

Ηλεκτροφωτισμός :
εποπτεία και συντονισμός στη σύνταξη μελετών
συντήρηση, κατασκευή έργων,
έλεγχος αναδόχων συντήρησης
Η/Φ

B)

Κυκλοφορία :
Σύνταξη μελετών
οριζόντια και κάθετη σήμανση
σηματοδότες, κυκλοφοριακές μελέτες,
στάθμευση
σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης,

parking,

ελεγχόμενη

 εισηγήσεις στο δημοτικό συμβούλιο
2. στο Δημοτικό Σύμβουλο Κουτίβα Ηλία του Βασιλείου,
 την εποπτεία και τον συντονισμό των τομέων του Τμήματος Αδειών &
Ελέγχων (εκτός από τις αποφάσεις επί ενστάσεων δημοτών για παραβάσεις
ΚΟΚ, αρμοδιότητα που ασκεί ο Δήμαρχος):
καταστήματα (χορήγηση
κυρώσεων, κλπ),

αδειών

λειτουργίας,

επιβολής

διοικητικών

έλεγχοι της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην ελεγχόμενη στάση
και στάθμευση, υπαίθρια διαφήμιση, του Κανονισμού Καθαριότητας και τις
κάθε είδους άλλες κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει ο Δήμος σε
συνεργασία με την ΕΛΑΣ κ.λ.π.,
 εισηγήσεις στο δημοτικό συμβούλιο
Η απόφασή μας αυτή ισχύει από 9.3.2015.
Η απόφασή μας αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και κοινοποιείται στο
Γραφείο

Δημάρχου,

στους

Αντιδημάρχους,

στους

Εντεταλμένους

Δημοτικούς

Συμβούλους, στο Γενικό Γραμματέα, σε όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου, στις
Δημοτικές Ενότητες και στους οριζόμενους.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας
Παναγιώτης Ε.Νίκας
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