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ΘΕΜΑ: Ορισµός εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων

-Ο∆ήµαρχος Καλαµάτας
Έχοντες υπόψη:

1) Τις

διατάξεις

του

Ν.3852/2010

«Νέα

Αρχιτεκτονική

της

Αυτοδιοίκησης

και

της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/Α΄/2010).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων».
3) Την

µε

αριθµ.

πρωτ.

284/51430/08-09-2014

Απόφαση

∆ηµάρχου,

ορισµού

Αντιδηµάρχων.
4) Τη µε αριθ. 295/51947/10.9.2014 Απόφαση ∆ηµάρχου, 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. πρωτ. 193/39134/08-07-2014 Απόφαση ∆ήµαρχου, παροχής εξουσιοδότησης
υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ∆ηµάρχου».
6) Την ανάγκη εύρυθµης λειτουργίας του ∆ήµου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουµε εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες και
δικαίωµα υπογραφής:
Α’ ΓΕΝΙΚΑ

Οι εντεταλµένοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
1. Συνεργάζονται µε τους αντιδηµάρχους για την επίτευξη των κοινών στόχων.
2. Ασκούν εποπτεία στο έργο των συγκεκριµένων ∆ιευθύνσεων ή τµηµάτων και τα
υπηρεσιακά στελέχη φροντίζουν για την υλοποίηση της ∆ηµοτικής Πολιτικής και των
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων (Επιτροπές, ∆ηµοτικό Συµβούλιο).
3. Φροντίζουν

για

την

έγκαιρη

ένταξη

θεµάτων

στην

ηµερήσια

διάταξη

των

συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των Επιτροπών, τα οποία και εισηγούνται.
4. Οργανώνουν συσκέψεις για τον καλύτερο συντονισµό της Υπηρεσίας που εποπτεύουν,
φροντίζουν για τη διάχυση των πληροφοριών και ενθαρρύνουν τη χρησιµοποίηση των
ηλεκτρονικών µέσων.
5. Ενηµερώνουν τους πολίτες σε αιτήµατά τους και προωθούν την επίλυση των
προβληµάτων

τους.

∆ίνουν

στοιχεία

στην

αρµόδια

υπηρεσία

για

το

επίπεδο

εξυπηρέτησης των πολιτών που απευθύνονται σ’ αυτούς ή τις υπηρεσίες που
εποπτεύουν.
6. Έχουν το δικαίωµα υπογραφής σε έγγραφα των ∆ιευθύνσεων που εποπτεύουν,
σύµφωνα

µε

την

µε

αριθµ.

πρωτ.

271/60136/01-10-2013,

όπως

αυτή

τροποποιήθηκε και ισχύει µε την µε αριθµ. πρωτ. 193/39134/08-07-2014 Απόφαση
∆ήµαρχου.
7. Στεγάζονται στις διευθύνσεις ή τα τµήµατα που ασκούν εποπτεία ή στα γραφεία του
αντιδηµάρχου του τοµέα τους.
8. Σε περίπτωση απουσίας τους τις αρµοδιότητές τους ασκεί ο ∆ήµαρχος.
Β’ ΕΙ∆ΙΚΑ
Α. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
1.

Ορίζουµε ως εντεταλµένο ∆ηµοτικό Σύµβουλο µε αρµοδιότητα την
εποπτεία και το συντονισµό σε θέµατα διοίκησης και ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης τον κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Ιωάννη.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1.

Ορίζουµε ως εντεταλµένο ∆ηµοτικό Σύµβουλο σε θέµατα εποπτείας των
37

Κοιµητηρίων

του

∆ήµου

τον

κ.

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ

ΠΑΥΛΟ

του

Γεωργίου

2.

Ορίζουµε ως εντεταλµένο ∆ηµοτικό Σύµβουλο σε θέµατα δηµοτικής
περιουσίας του δήµου και των Νοµικών Προσώπων κ. ΦΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
του Παναγιώτη

3.

Ορίζουµε ως εντεταλµένο ∆ηµοτικό Σύµβουλο σε θέµατα που αφορούν
στη

λειτουργία

του

τµήµατος

ελέγχων

(καταστήµατα,

έλεγχοι,

στάθµευση, συνεργασία µε ΕΛΑΣ κ.λπ.) τον κ. ΚΑΜΒΥΣΙ∆Η ΙΩΑΝΝΗ
του Παναγιώτη

Γ. ΠΡΟΝΟΙΑ
1.

Ορίζουµε ως εντεταλµένη ∆ηµοτική Σύµβουλο για τη λειτουργία του
∆ηµοτικού Παντοπωλείου, του ∆ηµοτικού Συσσιτίου και της παροχής
δεκατιανού σε µαθητές την κα ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του
Νικολάου

2.

Ορίζουµε ως εντεταλµένη ∆ηµοτική Σύµβουλο για την εποπτεία του
προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» την κα ΛΙΑΠΠΑ ΧΡΥΣΗ του
Φωτίου

∆. ΠΡΑΣΙΝΟ
1.

Ορίζουµε ως εντεταλµένο ∆ηµοτικό Σύµβουλο µε αρµοδιότητα την
εποπτεία του φυτωρίου του ∆ήµου και την καταβολή κάθε προσπάθειας
για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου σε νέα φυτά κάθε είδους, τον
κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ ΣΩΤΗΡΙΟ του Βασιλείου

2.

Ορίζουµε ως εντεταλµένο ∆ηµοτικό Σύµβουλο µε αρµοδιότητα την
εποπτεία

σε θέµατα αγροτικά και γενικά την πολιτική αγροτικής

ανάπτυξης Στο ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του
∆ηµητρίου

Η απόφασή µας αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, στο intranet και κοινοποιείται
στο Γραφείο ∆ηµάρχου, στους επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων της Μειοψηφίας του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους Αντιδηµάρχους, στο Γενικό Γραµµατέα, στις ∆ιευθύνσεις του
∆ήµου, στις ∆ηµοτικές Ενότητες, στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου του
∆ήµου, στις Τοπικές και ∆ηµοτικές Κοινότητες και στους οριζόµενους Εντεταλµένους
∆ηµοτικούς Συµβούλους.

Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας
Παναγιώτης Ε. Νίκας

